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Runde fødseldage
29. juli Torben Sminge 50 år
20. august Esther Bobrova 75 år
28. august Fini Høstrup 65 år
22. sep. Guy Feder 40 år
27. sep. Ib Glindemann 80 år
5. oktober Thomas Clausen 65 år
7. nov. Jesper Grove Jørgensen 70 år

Det er kanon
Det er ikke hver dag, at Carmina Burana 
bliver opført med Poul Dissing, Susanne 
Elmark og Tivolis fyrværkerimester, som  
skal kunne være i stand til at forstå en 
dirigentindsats, da han skal ind med nogle 
kæmpe kanonslag og raketter i sidste  
sats. Modellen er kendt fra Olsenbanden, 
hvor Egon styrer slagets gang i Elverhøj-
Ouverturen. God fornøjelse siger vi til 
John Høybye, som skal opføre Carmina 
Burana på Bellahøj Friluftsscene næst-
sidste lørdag i august.                                

Dansk orkester i Carnegie Hall
Syddansk Universitets Symfoniorkester 
dirigeret af Saul Zaks spillede i april i 
Carnegie Hall i New York. Det er det 
eneste symfoniorkester, der i Danmark er 
knyttet til et universitet, hvilket i øvrigt 
er et meget udbredt fænomen i USA. 
Det blev stiftet af Saul Zaks i 2002 og 
består af både professionelle musikere, 
universitetsstuderende og musikalske 
talenter fra den sydlige del af landet. 
Orkestret spillede værker af Carl Nielsen, 
Mozart og Grieg.                                            

Pris
Ved DRs kammermusikkonkurrence  
vandt inDuo en pris på 25.000,- for  
”Bedste opførelse af et værk af en 
nulevende dansk komponist” for en 
opførelse af Søren Siegumfeldts ”Lønlig 
gennem Dødningehaven” til en tekst af B. 
S. Ingemann.                                               

H.C. Lumbye-Legat
Bo Holten modtog i maj Lumbye-Legatet 
på 40.000 kr. i forbindelse med en koncert 
med Musica Ficta i Glyptoteket. I stedet 
for at rejse endnu et monument over 
komponisten valgte Lumbye-Komitéen i  
1954 at indstifte H. C. Lumbye-Legatet,  
der hvert andet år uddeles til en kom-
ponist eller en udøvende musiker for 
kunstnerisk virke i H. C. Lumbyes ånd.  
Bo Holten er stifter af Ars Nova og 
Musica Ficta, som han stadig er dirigent 
og kunstnerisk leder for. Som komponist  
står han bag operaer, solokoncerter, 
symfonier, orkesterværker, kammermusik 
og værker for kor samt operaen Livlægens 
Besøg.                            

Nominering
Jakob Bro er blevet nomineret til Nordisk 
Råds Musikpris 2014 for sin trilogi: Bal-
ladeering (2009), Time (2011) & December 
Song (2013). 

Citat af William shakespeare
Hvis musik er kjærlighedens føde, så spil 
videre!                                                     

Musikchef
Guy Feder er blevet udnævnt til musik-
chef og dirigent for Thelme Yellin Sym-
foniorkester. 
Orkestret er en del af The Thelma Yellin 
kunstakademi og består af 80 unge ta-
lentfulde musikere. Orkestret anses for at 
være det bedste af sin slags i Israel. 
Efter et succesfuldt år med TYSO blev det  
besluttet, at Guy Feder skulle være musik-
chef og dirigent for det kommende år    

Lille skiveren i skagen
1 uges ophold for kun 1.500,- pr uge for  
medlemmer af Dansk Kapelmesterfor-
ening kan lejes i uge 15 fra 3. - 10. april og  
uge 16 fra 10. - 17. april  samt uge 21 
fra 15. - 22. maj 2015. Foreningen har 
sammen med Dansk Kunstnerråds øv- 
rige fraktioner erhvervet Jens Otto Krags  
tidligere sommerbolig Lille Skiveren 
syd for Skagen tæt på Vesterhavet med 
17 tønder land. Huset har plads til 8-10 
overnattende, er veludstyret med sauna, 
klaver m.v. og har god opvarmning til 
vinterophold.
Foreningen udlejer disse tre 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 se-
kretæren om din foretrukne uge - så den er 
undertegnede i hænde senest 15. januar 
2015. sekretaer@kapelmesterforening.dk  

Bodil Heister

Dirigentkursus i december
Mandag d. 1. december går turen atter 
engang til Liepaja i Letland. Liepaja 
Symphony Orchestra venter os til 5 dage 
med skøn musik og udfordringer. Hotel 
Promenade har redt op til os alle, og 
køkkenet er parat!
Jeg er kursusleder, og Martin Åkerwall er 
coach. Mikkel la Cour organiserer rejsen 
og er ellers vores videomand.
I år samarbejder vi med DKDM/DKT, idet 
de sender to til tre begavede sangere med. 
Vi har hermed en mulighed for at kunne 
arbejde med recitativ-behandling og ak-
kompagnement generelt. Vi har plads 
til 10 dirigenter, både øvede og mindre 
øvede. Er der en eller to jazzkapelmestre, 
der har mod på et trip ind det symfoniske, 
er I mere end velkomne.
Der er mulighed for at konsultere tekniske 
rådgivere før turen. Vil I høre mere om det, 
er I velkomne til at ringe til undertegnede. 
På sædvanlig vis kan man ansøge Kapel-
mesterforeningen om studie/rejselegater.
Deadline 15. august
fransprivat@gmail.com   tlf: 2064 6311   

Frans Rasmussen, kursusleder

Kabel-TV for 2013
TV-kontrakter fra 2013 skal indsendes 
inden 1. september.
Dirigenter og kapelmestre, som har med- 
virket i TV-produktioner, transmissioner  
eller genudsendelser sidste år, skal nu  
indsende kontrakter eller anden doku-
mentation for at få del i Kabel-TV-midlerne 
fra Copydan Verdens TV.
Genudsendelser af tidligere optagelser  

kan dokumenteres via lister over ud- 
sendelser fra DR eller produktionssel-
skabet. Er der ikke udbetalt særskilt ho- 
norar for genudsendelsen, er man stadig  
berettiget til Kabel-vederlag, hvis original-
kontrakten fra produktionen indsendes.
Kontrakter og andre oplysninger til brug 
for Kabel-TV-beregningen skal sendes  
eller mailes til kassereren, Gersonsvej 31,  
2900 Hellerup.                        Peder Kragerup   
kasserer@kapelmesterforening.dk                                     

Nyt legat
“Fonden Arne Hammelboes Rejselegat” 
er et nyt legat, som er stiftet efter ønske 
fra Dansk Kapelmesterforenings tidligere 
formand Arne Hammelboe, som har te-
stamenteret 1 mill. kr. til fondens grund-
kapital.
Legatet uddeles 1 gang årligt til dirigenter 
og solister, der ønsker at videreuddanne 
sig i udlandet. Legatet kan tildeles såvel 
efter ansøgning som uden ansøgning.
Legatet uddeles af bestyrelsen, og der skal 
hvert år uddeles 1/15 af grundkapitalen 
samt fondens øvrige indtægter, således at 
legatet ophører med at eksistere efter 15 år.
Legatet uddeles første gang i efteråret 
2014.
Hvis du går med planer om at videre-
uddanne dig i udlandet, er der altså 
hermed en ny mulighed for at få øko-
nomisk støtte til det. Hvis du ønsker at 
søge dette legat, skal du senest 1. august 
2014 sende en begrundet ansøgning til 
bestyrelsen med oplysninger om, hvordan 
du ønsker at anvende legatet.

Formand Jesper Grove Jørgensen
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Carol Conrad 
49 år, Dragør
er født  i Chicago og uddannet som pianist 
ved The University of Southern California 
og The Juilliard School of Music i New 
York.  Hendes lærere var Abbey Simon, 
John Perry og Gwendolyn Koldolfsky. 
Hun har desuden deltaget i mesterkurser 
hos Emmanuel Ax, Robert Levin, Leon 
Fleischer, Menahem Pressler, Karl-Heinz 
Kämmerling og Ton Koopman. Carol 
Conrad har siden 1993 virket som repetitør 
og akkompagnatør ved Det Kgl. Teater, 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, 
Det Ny Teater, Den Jyske Opera, Den Ny 
Opera, Operaakademiet, Carl Nielsen 
International Competitions, Danmarks 
Radio og er fastansat som solo-repetitør 
ved Den Kongelige Opera.   

Carol Conrad optræder som solist, ka- 
pelmester, kammermusiker og akkom-
pagnatør ved koncerter i Danmark, 
Tyskland, Sverige, Norge, Frankrig og 
USA og er en anerkendt producer/
musikalsk arrangør med adskillige CD-
indspilninger på samvittigheden.    
Carol elsker at bage i sin fritid og er blandt 
sine venner kendt som ”The Cake Queen”.  
Hun nyder også sin have i Dragør, hvor 
hun skal bruge sommeren med sin ny 
hundehvalp Felix. 

NYE medlemmer
ved Bodil Heister

Christian Ancher Grøn
71 år, København
Studier i flere orkesterinstrumenter gav 
Ancher kapelmesterambition og dan-
nelsen af Ancher Grøn Big Band (1962-95) 
for nutidig jazz.

Herunder deltagelse i bl.a. Duke Ellington 
Week i Kbh. ’92, med Dukes originalnoder 
og delt direktion med Mercer Ellington 
samt den senere danske førsteopførelse af 
Ellingtons ‘Sacred Concert’ for Big Band, 
kor og solister.
Han er tildelt Big Band Prisen 1992, og 
er fast gæstedirigent for det Rumænske 
Radio Big Band bl.a. ved Europakoncert 
for Rumæniens optagelse i EU.
Udelt kærlighed til både jazz og ny musik 
har altid været hans speciale, det sidste dog 
mest varetaget via saxofonen (uddannet 
DKDM og Paris) som international or-
kestersolist og kammermusiker, og som 
underviser og censor ved europæiske 
konservatorier samt mangeårig lærer ved 
DJM i både klassisk og rytmisk saxofon.
Et par forbigående, lange sygdoms-
perioder har været isolerende, men fra 
en pragtfuld livs- og arbejdsbase nord for 
Sorø er systemet atter på toppen, og et par 
spændende orkesterprojekter venter både 
hovedstad, op- og udland.
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Benny Rosenfeld
68 år, Albertslund
Benny er født i Gøteborg og flyttede til 
Danmark i 1950. 
Han spillede violin som 6-årig. Da han 
var 11 år, kom han i Tivoligarden, og da  
der manglede trompetister blev det trom-
peten! Han dannede som 16-årig sit eget 
amatør-bigband Big Daddys Band. 
Benny har spillet med NDR Big Band og 
Count Basie Orchestra samt i orkestre, 
der har akkompagneret Nathalie Cole,  
Van Morrison, Tony Bennett, Manhattan 
Transfer m.fl. samt på mange studie-
indspilninger.
Han spillede fra 1971 i Radioens Big 
Band, hvor han var formand/tillidsmand 
i 15 år. I 1972 kom han med i Tivolis 
Harmoniorkester/Tivolis Big Band, hvor 
han har spillet lead-trompet i 42 sæsoner 
indtil 2013. Mange år var han også 
tillidsmand i TBB.
Han var formand i DMF-KBH og med i 
Hovedbestyrelsen. 

I 70’erne kom Benny med i Ernie Wilkins 
Almost Big Band, som han stadig spiller i. 
Da Per Goldschmidt døde i 2013 overtog 
Benny sammen med Nikolaj Benzon 
lederskabet af orkesteret. 
Benny er desuden uddannet som repro-
fotograf.

Kapelmesterens Klumme
af Michael Schønwandt

Hvordan er akustikken?

En god akustik er afgørende for at kunne 
give tilhørerne den klanglige oplevelse, 
som vi ønsker at give dem. Jeg husker 
stadig med gru en aften i Falkoner Centrets 
store sal, hvor Wiener Philharmonikerne 
dirigeret af Leonard Bernstein - no less 
- gav en koncert, hvor de blandt andet 
spillede Brahms 1. symfoni. I salens ikke-  
eksisterende akustik lød dette vidunderlige 
orkester, hvis adelsmærke jo netop er dets 
klang, frygteligt glansløst og uinspire-
rende. 
Jeg tror, at alle i salen både på podiet og 
blandt publikum var dybt frustrerede. Efter 
koncerten fik jeg foretræde for Bernstein, 
og han osede af frustration over oplevelsen.

Men er akustik nu også det hele? På det 
seneste har jeg haft nogle oplevelser, der 
har sat dette noget i perspektiv: 
I Sydfrankrig dirigerede jeg en stor koncert 
med Montpelliers symfoniorkester i deres 
fine nye, store sal med glimrende akustik. 
2000 mennesker - stor glæde på begge sider 
af rampen. Dagen efter skulle vi gentage 
koncerten i en lille by, der hedder Limoux, 
2 timers kørsel fra Montpellier for foden 
af Pyrenæerne. I de dage var der i byen  
en messingblæserfestival, hvor byen i tre  
dage var på den anden ende med brass- 
bands, harmoniorkestre og gadeproces-
sioner overalt.
Og hovedbasen for det hele var den lokale 
gymnastikhal med plads til 700 tilhørere. 
Der var lavloftet og plader overalt på 
vægge og lofter til at dæmpe skrigene fra de 
sportslige udfoldelser, og for en sikkerheds 
skyld var der udrullet et tæppe over hele 
gulvet, så træet ikke blev beskadiget af det 
“almindelige” fodtøj, som publikum havde 
på i modsætning til sportsskoene. Altså alle 
odds imod en god koncertoplevelse!
Da vi spillede de første sprøde toner af 
Ravels ballet Ma Mère l`Oye, gik der et gys 

KapELmESTERENS 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

gennem orkestret. Der var absolut INGEN 
efterklang!! 
Det var virkelig en udfordring at spille en 
god koncert for den propfyldte sal med 
et publikum, der ikke var vant til den 
klassiske koncertforms lange stræk. Der 
blev klappet efter hver sats i den Dvorak 
symfoni, vi spillede, og vores hornsolist, 
der spillede Strauss hornkoncert, blev til-
jublet som en anden popstjerne.
Men det endelige resultat? Publikum var 
ellevilde! Der opstod en samhørighed 
mellem scene og sal, der var uendeligt 
mere vigtig end om akustikken nu lige var, 
som man ideelt kunne ønske sig. 
Og musikerne forandrede i den grad 
holdning: fra at have været frustreret over, 
hvor dårligt det objektivt klang, til at fryde 
sig over at have skabt den umiddelbare 
kontakt gennem musikken til de mange 
mennesker, der var til stede, som ikke alle 
havde oplevet en live klassisk koncert før.
Præcist det modsatte oplevede jeg, da jeg 
fik lov at dirigere den første prøvekoncert 
i Aalborgs nye Musikkens Hus. Og 
hvilken prægtig oplevelse! Endelig fik det 
orkester - der i årtier har kæmpet med 
usle akustikker, og hvis publikum havde 
resigneret - den akustik, der kan forløse 
det store potentiale orkestret har. Tænk, 
hvad en god akustik gør ved en musiker 
og publikum! Folk var slået helt ud over, 
hvor skønt det lød! 
Det er klart, at salen ved en første 
prøvekoncert ikke er færdigjusteret - det 
var jo hele ideen med en prøvekoncert før 
den endelige åbning. Så der venter Aalborg 
Symfoniorkester en spændende tid med 
udforskning af deres nye akustik, og 
hvordan de skal spille i den nye sal.

I dag er det, takket være de elektronisk 
medier, umiddelbart muligt at høre mu- 
sik i perfekt akustisk gengivelse, så selvom 
det var en herlig enkelt-oplevelse at møde 
publikummet i Limoux gennem musikken, 
er der ingen tvivl om, at den klanglige 
oplevelse, som i Musikkens Hus i Aalborg, 
er helt afgørende for at forløse vores musik 
overfor fremtidens tilhørere.

For det er gud være lovet stadig ikke 
muligt at erstatte den fysiske oplevelse af 
den levende musik, skabt her og nu! Det er 
da livsbekræftende!

Tyrkfjel 
Konkurrence
Som alle naturligvis har bemærket, var 
der en trykfejl i overskriften på side 20 
i sidste blad. 

PÅ TOGT I NETVÆRKERTS LAND.

Hverken korrekturlæser, lay-out’er, 
skribent eller redaktør har bemærket 
fejlen.
Det fik Frans Rasmussen til at lege med 
en remse over hvert bogstav i ordet 
TYRKFJEL (under et bestyrelsesmøde!)

T it
Y trer
R edaktøren om
K atastrofer
F or
J ublende
E nfoldige
L æsere

Apropos trykfejl: Roskilde Musik-
forening  nægtede at få anmeldt deres 
koncerter fremover, fordi man ikke 
kunne byde læserne, at der i avisen 
havde stået: At musikken var åndfuldt 
udført med et stykke af Chopin i Das-
dur.

Nu udskriver vi en konkurrence om, 
hvem der kan løse opgaven bedst - altså 
næst efter Frans - over hvert bogstav i 
ordet TRYKFEJL stavet normalt. 

Hvert bogstav skal have et ord, der til 
sammen danner en samlet mening.

I dommerpanelet sidder Frans Ras-
mussen og redaktøren, og den bedste 
vil blive optaget og trykt i næste 
nummer af bladet, hvor der vil komme 
en ny udfordrende opgave.

Send dit forslag til redaktør/sekretær 
Bodil: sekretaer@kapelmesterforening.dk 
inden 15. september.



hvorfor mit næste spørgsmål falder helt 
logisk:

Og hvad er så en jazzkapelmester?
Henrik griner igen. ”Ja, det spørgsmål har 
jeg faktisk tænkt dybt over, siden vi lavede 
vores aftale. En kapelmester, der dirigerer 
et stort ensemble eller radioens bigband er 
jo klar nok, men vi har ikke særligt mange 
af disse stillinger herhjemme”.
Henrik tænker sig om … : ”En kapelmester 
må være en, der ejer det kunstneriske 
indhold, det er hans projekt, det er ham, 
der definerer, hvad der skal spilles, en 
der ledelsesmæssigt lægger linien for 
ensemblet. Det er en ret almindelig form 
med kollektiv ledelse i rytmisk musik, 
så fordeler man opgaverne: én er god til 
at hente bilen, én er god til regnskaber, 
én er god til at booke, én kan skrive 
pressemeddelelser – man fordeler op-
gaverne og diskuterer retningen.
Vores Tangoorkester for eksempel ville 
aldrig fungere med en kapelmester, så 
ville det falde fra hinanden.

Altså en kapelmester er en, der arbejder 
med at lave et projekt, hvor det kunst-
neriske indhold skal realiseres, det er den 
nøgleperson, der står for projektet, den 
der definerer det kunstneriske indhold, og 
ham der hyrer nogle bestemte musikere, 
der kan bidrage til helheden. Man kunne 
kalde dem entreprenører! 
Ja, jeg mener en kapelmester er en 
entreprenør, men også en leder. En leder 
skal skabe resultater gennem andre. 
En topchef i Novo Nordisk kan ikke 
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fortsættes på næste side....

En solbeskinnet 1. maj 
møder jeg Henrik Sveidahl 
- rektor for Rytmisk Musik-
konservatorium.
Konservatoriet ligger på Holmen midt i et 
sprudlende kunstnerisk uddannelsesmiljø 
med arkitekt- og designstuderende, film-
skolen og scenekunstuddannelsen. 
I en gammel montagehal har Rytmisk Mu- 
sikkonservatorium indrettet sig i flere  
etager og i flere bygninger med kon-
certsale med indbyggede studier, masser 
af lydisolerede øvelokaler med lydanlæg, 
og de studerende kan komme og gå, som 
de vil, døgnet rundt via et elektronisk 
nøglekort - og så er der en vidunderlig 
udsigt ud over kanalerne, hvor små 
svaner vugger rundt. 

”En rytmisk musiker?”, Henrik griner og  
trækker på det, efter jeg har stillet det første 
spørgsmål. ”Jahh … først og fremmest må 
vi vel definere, hvad rytmisk musik er. Det 
er et særligt dansk begreb, der er opfundet 
af Bernhard Christensen i sin tid. Person-
ligt er jeg ikke så glad 
for det udtryk. Jeg me-
ner, rytmisk musik er et  
paraplybegreb over man- 
ge forskellige genrer, et  
meget elastisk og dy- 
namisk begreb, som kan  
absorbere den udvikling, 
der er indenfor det her  
store område. Det er den  
musik, der er blevet ud- 
viklet fra en lang kul-
turtradition - det møde, 
vi kender fra Amerika, 
mellem den sorte mu- 
sikkultur og den euro-
pæiske. Det har en lang

Hvad er en 
jazzkapelmester?
Interview med rektor for Rytmisk Musikkonservatorium 
Henrik sveidal 

af Bodil Heister

historie bag sig - på den måde kunne man 
meget nemt kalde det klassisk musik ... 
Og det er stammen og rødderne i det 
træ, hvorfra der udvikles en mængde 
forskellige udtryksformer som jazz, blues, 
pop, bebop, electronica, hiphop, der er 
alle genrer på det træ, hvor rødderne er 
det grundlæggende kulturmøde. Men 
begrebet er ikke rigtig godt, udlændinge 
forstår det ikke”, fortæller Henrik.
“Men altså, begrebet rytmisk musik er  
en stor paraply, der kan rumme en 
enorm udvikling indenfor en samtids-
kunstnerisk udtryksform, for der sker 
hele tiden nye ting. Nogle kommer med 
en tradition, som møder nogle andre 
traditioner, og så opstår der pludselig 
noget tredje. Derfor kunne man kalde 
det kulturmødernes musikform, og vi 
lægger vægt på, at vi i det her hus har 
mange udtryksformer, som udvikler sig 
sammen ved siden af hinanden og under 
indflydelse af hinanden.
En anden måde at lave uddannelse på 
kunne være ud fra en genre-synsvinkel 

at lave en decideret jazzuddannelse, en 
rock-, en popuddannelse osv., men de 
har alligevel alle grene ud til hinandens 
genrer.
En rytmisk musiker er en musiker, der 
bevæger sig i det her meget levende felt. 
Det er også en musiker, der ikke absolut 
kan det hele, de skal ikke kunne lidt 
hiphop og lidt pop og lidt rock. Nej, vi 
uddanner nogle, der finder deres egen 
profil inde i den store mulighedsverden, 
med forventninger om, at det er med 
åbne og nysgerrige øjne, og at det nye 
og spændende udvikles i mødet med det 
andet.
En god rytmisk musiker for mig er en, 
der har en stærk personlig forankring og 
identitet og har noget på hjerte, men også 
en, der hele tiden er på udkig efter nye 
muligheder”.

Hvordan Rytmisk 
Musikkonservatorium blev til
Der var en gruppe i 70’erne, som bedrev 
dansk kulturpolitik, bl.a. Erik Moseholm

og Arnvid Meyer, som 
stiftede Det Danske Jazz- 
center i 1971. De havde 
en brændende lyst til at  
starte skolen for rytmisk  
musik, og man havde 
tanker om, at DKDM 
kunne varetage funktio-
nen, det er cirka 28 år  
siden. Men det var ikke  
muligt på det tidspunkt,  
og så gik man i gang med 
et stort lobbyarbejde og 
fik nogle politikere til 
at blive interesseret i, at 
den rytmiske musik også 
skulle have sin uddan-

nelse. De tog et stort slæb dengang. 
Konservatoriet åbnede i 1986 på Fre-
deriksberg med Bent Haastrup og Finn 
Roar som rektorpar. Erik Moseholm blev 
rektor i 1992 - 1997 og stod bag udflytnin-
gen til Holmen, bygninger stod klar i  
1995. Henrik Sveidahl blev rektor i 2005, 
og kulturminister Marianne Jelved har 
netop forlænget hans ansættelse fem år 
mere.
I starten havde man den forestilling, at alle 
skulle kunne lidt af hvert – have en bred 
profil - men i dag fokuserer man mere på 
den enkeltes unikhed eller styrke. 
Henrik lægger meget vægt på, at mu- 
sikerne kan samarbejde. Konservatoriet 
har et fagmodul, de kalder kulturbranche-
studier, hvor de studerende lærer kultur-
billedet at kende. Alle er aktører i et 
kulturelt landskab, fortæller han, hvor 
der er et marked, noget politik, nogle 
interessenter og en mængde mennesker, 
der forbruger vores kunst. Det er vigtigt 
for en ung kunstner at få et overblik 
over, hvilket landskab de bevæger sig 
i, også branchemæssigt. Til forskel for 
den klassiske uddannelse er dét, der 
kendetegner en rytmisk musiker, at de 
arbejder freelance, der er ikke de samme 
faste stillinger som i et klassisk orkester. 
Da der ikke er mange bigbands i landet, er 
der heller ikke mange faste jobs at få.
Som rektor lægger Henrik desuden vægt 
på at holde møder med sine mange 
dygtige lærere, hvor de diskuterer med 
hinanden: Har vi en god balance? Er der 
blevet for meget fokus på det individuelle 
nu? Skal vi ændre på tingene? De har hele 
tiden diskussioner om, hvad der er godt 
og skidt - og alle har holdninger.
Der går 200 elever i dag fordelt på syv 
forskellige uddannelser.

Vi sidder på Henriks 
kontor, lyst og mo-
derne indrettet, men 
hvor de gamle mure 
og bjælker er bevaret, 
og som danner ram-
men om en usædvan-
lig fredfyldt og hyggelig atmosfære.
Henrik er saxofonist i Tangoorkestret, som 
er et kollektivt ledet orkester, det vil sige, 
at der ikke er en decideret kapelmester, 

lave selve medicinen, men han har sine  
medarbejdere til det, han sætter retningen, 
og han skal få skabt resultater ved at 
motivere sine medarbejdere. Den gode 
kapelmester er en god leder, der kan få 
koncerten op på et højt niveau, som er 
resultatet af et langt stykke forarbejde. Men 
det er lederens indsats under hele forløbet, 
der bærer frugt, og medarbejderne skal 
føle sig trygge og ikke mindst stolte af at 
være med i netop dét projekt. Stolthed er 
et nøgleord i en organisation - stolthed er 
nøgleordet for at skabe et godt resultat”, 
fortæller Henrik.

Rytmisk Musikkonservatorium er ved 
at udvikle et kursus for studerende på 
kandidatuddannelsen i kunstnerisk ledel-
se. De skal forstå, hvad ledelse er, og lære 
at skabe en virksomhed, som er attraktiv. 
Det er nemmere at være en god bandleder, 
hvis man har skabt gode resultater og har 
nogle stærke visioner. De fleste musikere 
vil gerne associere sig med en, der har et 
godt image eller et godt brand - måske er 
pengene ikke det vigtigste.
Henrik mener, at en god bandleder skal 
kunne skabe et attraktivt band, der kan 
tiltrække de bedste musikere. Det er en 
sneboldeffekt, fortæller han, i starten 
synes man, at man skal skubbe til alle 
boldene hele tiden, og så går de lidt i stå, 
men på et tidspunkt, når man har arbejdet 
med det et stykke tid, så begynder boldene 
at trille, og så triller boldene af sig selv, så 
skal man ikke gøre så meget mere for at 
skubbe dem videre.

Hvad med fødekæden - skolerne 
- vækstlaget?
”Vi har i Danmark et fantastisk system 
med en musikskolelov, hvor det er lov- 
pligtigt, at alle kommuner har en kom-
munal musikskole. Det er en ordning, vi 
skal være meget stolte af, en ordning man 
ikke kender i andre lande. Og så har vi 
jo MGK - musikalsk grundkursus - som 
er treårig, det er en statslig organisation, 
men er drevet af musikskolerne. De har 
to hovedformål: dels forberedelse til mu-
sikkonservatoriet og dels at bidrage til, 
at dem, der elsker musik i lokalområdet, 
også kommer til at spille godt. Halvdelen 
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af vores studerende kommer fra MGK,  
den anden halvdel kommer fra band-
verdenen/øvelokalerne. Det er jo sådan, 
at man kan lave rigtig meget på en 
computer hjemme i kælderen. 
Musikundervisning i folkeskolen har i  
en årrække været presset med et ned- 
adgående timetal, og mange af dem,  
der underviser i musik, er ikke linie- 
fagsuddannede.
Det, vi skal være opmærksom på er, at 
der er kommet en ny folkeskolereform, 
og i den reform og udvikling af hel-
dagsskolen er der indskrevet i loven, at 
folkeskolerne skal indgå i et forpligtende 
samarbejde med musikskolerne, og det 
er et spændende skridt. Det er første 
gang, at folkeskolerne er forpligtet til at 
samarbejde med musikskolerne”. 

Men kan musikskolerne ikke føle sig 
truet af den nye folkeskolereform, fordi 
skolerne sætter sig på børnenes tid?
”Jo, musikskolerne er bekymrede, for-
di børnene skal gå i skole til ud på 
eftermiddagen. Hvor mange børn vil 
melde sig til musikundervisning efter kl. 
16 om eftermiddagen? Vi er nødt til at 
styrke samarbejdet lokalt. Det er tosset, 
at man ude i lokalområderne har nogle 
folkeskoler med musiklærere, der ikke er 
liniefagsuddannede, og lige ved siden af 
ligger der en musikskole - det er samme 
ejer, det er kommunens institutioner beg- 
ge to -  og man får ikke glæde af de kom-
petencer, der er til stede. 
De er helt rødglødende i hovederne af 
at prøve at få lavet et samarbejde. Det 
hele går så stærkt, efter den reform blev 
vedtaget, for det går som sagt i luften 
efter sommerferien.”
 
Uddanner I musikskolelærere?
”Ja vi gør, men de er ikke uddannet til 
at undervise større grupper af børn,  
det vil vi lave kurser i. Vi laver et 
efteruddannelsestilbud for musikskole-
lærere, hvor de lærer noget om klasse-
undervisning. Vi hyrer nogle af de 
dygtige lærere, der underviser lærere i 
forvejen.

Rytmisk Konservatorium ændrede 
optagelseskravene: at man ikke skal 
kunne noder for at komme ind på 
studiet
Rytmisk Musikkonservatorium er ved 
at høste erfaringer efter deres ændring 
af optagelseskravene. Det er først nu i 
sommer, de første studerende afslutter 
bacheloruddannelsen, hvor man kan 
mærke, hvad der sker. 
Konservatoriet optager stadig studerende, 
som de også optog tidligere, studerende, 
der er velskolede og har en baggrund fra 
MGK, men de har også åbnet dørene for en 
anden type talenter, nogle der udtrykker 
sig indenfor den rytmiske musiks 
udtryksformer: sangskrivning, pop, rock, 
hiphop, electronica, hvor dét med noder 
ikke er så relevant som udgangspunkt, 
musik som ikke er nodebåret  som 
udtryksform, men hvor de unge har et 
højt kunstnerisk niveau. Når de kommer 
ind på uddannelsen, så skal de nok få 
kendskab til noder og andre basale emner. 
Men det, konservatoriet er på udkig efter, 
er musikere, der kan gøre en forskel og 
musikere med en stærk profil.
De studerende skal ikke nødvendigvis 
kunne det samme. Heavyrockguitaristen 
skal ikke kunne det samme som jazz-
saxofonisten. Jazzsaxofonisten skal ikke  
kunne rime og lave sangtekster, lydman-
den behøver ikke at kunne noder. Men 
man lærer det, man skal, indenfor det 
talent eller den drøm, man har.

Rytmisk Musikkonservato-
rium sørger for den almene  
uddannelse og sørger for at  
de studerende bliver orien-
teret om, hvordan musikkens 
verden er skruet sammen. 
Men fagligheden er bredt ud, 
tanken om den kanoniske fag- 
lighed er forladt. Alle skal 
ikke kunne det samme.

”Vi lægger hovedvægt på 
det unikke, og vi dyrker for- 
dybelsen i det højeste”, for-
tæller Henrik. ”Man siger jo 
heller ikke til en cellist på 

DKDM, at han også skal kunne lidt 
heavyrock og lidt jazz. Man uddanner 
en cellist, der fordyber sig i det, han vil 
uddanne sig i, og hvor han kan vinde 
en konkurrence. Og hvis du vil leve et 
liv som jazzmusiker, så skal du bruge 
masser af tid på det og fordybe dig. 
Naturligvis skal de studerende have en 
mængde almene kompetencer, de skal  
kende noderne, kunne arbejde med har-
monisering og kende musikhistorien osv.
Det er vigtigt, at man bliver udfordret på 
sit studie, de skal helst kunne sige: ”Hold 
da op, kan man også det?”, ellers kunne 
de jo bare blive hjemme i øverummet i 
kælderen. Vi udfordrer vores unge, f.eks. 
skal heavyrockguitaristen lave et projekt 
sammen med ham, der spiller bebop.
Man skal finde en god balance mellem det 
at fordybe sig og det almene”, afslutter 
Henrik Sveidahl.

Jeg har spurgt vort medlem kapel-
mester Fredrik Lundin, hvilke kriterier 
han har i spil, når han hyrer musikere 
- og om begrebet kapelmester:
Jobbeskrivelsen for  
en kapelmester veks-
ler meget, alt efter 
hvor i musiklivet 
man befinder sig.
Grundlæggende er 
en kapelmester den 

kunstnerisk overansvarlige. Men i mange 
store orkestre er dette ansvar lagt ud på 
to stillinger, den kunstneriske leder og 
dirigenten, hvor den kunstneriske leder, 
ofte i samarbejde med dirigenten, vælger 
repertoiret, mens ansvaret, når først mu-
sikken spiller, overlades til dirigenten.
Der hvor jeg befinder mig lige nu på 
jazzscenen, står jeg for repertoiret, ud-
vælger musikere, leder orkestret, booker 
turnéer, ofte er jeg også chauffør, jeg 
markedsfører orkestret, laver regnskaber 
og PR.
Det, der er mest tidskrævende, er alt det, 
der ikke har med musikken at gøre, men 
det mest interessante er selvfølgelig det 
kunstneriske ansvar, så det er dét, jeg vil 
holde mig til.

For mig er den perfekte kapelmester en, 
der evner tydeligt at kommunikere en 
musikalsk æstetik til sine musikere. Han 
finder de rigtige musikere til sit projekt 
og skal ikke bøje dem ud af form for at 
få dem til at passe. Det er vigtigt at lære 
balancen mellem at vise en retning og 
lade musikerne selv finde vejen.

Det er også væsentligt at kunne motivere 
sine musikere til selv at føle og tage ansvar 
for musikken. Det kan umiddelbart være 
behageligt bare at parere ordre fra en 
overbevisende leder, men man ender 
med at miste sin fornemmelse af ejerskab 
til musikken, og for mig som musiker 
ender det altid med, at jeg også mister 
interessen for den.

I to forskellige orkestre har jeg prøvet at 
være to kapelmestre, hvor vi delte både 
det kunstneriske og det praktiske ansvar.
Det er vældig dejligt ikke at stå alene med 
hele ansvaret for et orkesters overlevelse, 
men også vældig vanskeligt, fordi man 
konstant, som i et parforhold, skal være 
opmærksom på at være i takt med 
hinanden. 
Tager du for mange initiativer, både 
kunstneriske og praktiske, mister den 
anden sin motivation for selv at tage 
initiativer.

azz klummen

af Jesper Løvdal

Hold da op, hvor jeg glæder 
mig til den tid, vi går i møde 
de næste måneder. Ikke kun 

fordi der skal solbades, men fordi vi går 
ind i jazzfestivalsæsonen. Der skyder hele 
tiden nye festivaler op, og sammen med de 
ældre hæderkronede danner de et netværk, 
så man som jazzkapelmester og musiker og 
selvfølgelig som jazzlytter kan tage på en 
lang verdensrejse i Danmark til alle jazzens 
afkroge.  Og sikke en dannelsesrejse det er !
Køge Modern Jazzdays, Osgoods Muske-
terfestival, Riverboat i Silkeborg, Aarhus, 
Sorø, Ribe, Ærø, Tversted, Hillerød, Nexø 
og selvfølgelig København er bare nogle 
af dem, der har set lyset og med lokale 
ildsjæle sørger for kvalitetsmusik til ikke 
blot bysbørnene, men til kulturturister og 
musikfanatikere. 
Jazzen har jo mange karakteristika, og 
improvisation er måske den vigtigste. Og 
”er du da vimmer”, hvor er det da en helt 

utrolig ting. Improvisationen kan være 
alt fra medrivende og hjerteskærende 
til at provokere vredesudbrud, og den 
kan vende op og ned på verdensbilleder.  
Utroligt nok blot fordi improvisatoren 
evner at være sig selv og udtrykke sit egen 
personlighed i øjeblikket, alene og sammen 
med andre!  
I Danmark har jazzen været i en kolossal 
udvikling de sidste 15 år, og der er kom- 
met en ny kunstnerisk integritet i hele 
jazzmiljøet, der virkelig forstår vigtigheden 
af, at musikken har mange forskellige per-
sonlige udtryk både hos komponister og 
improvisatorer. 
Jazzen er blevet meget mere end blot at 
være ”disciple” af de store mestre. Det har 
bragt Danmark på jazzens verdenskort på 
en helt anden måde end tidligere, hvor 
opmærksomheden var båret af de enkelte 
genier som NHØP, Jesper Lundgaard, Palle 
Mikkelborg osv.  Nu er der en interesse ude 
i verden for den udvikling, som hele det 
danske jazzmiljø er i, hvor ideer pibler frem, 
blandes, destilleres og til sidst kommer ud 
som: noget helt specielt. 
Hav en god sommer, kære kapelmestre 
derude i det danske jazzland. Det bobler og 
syder af ideer og gåpåmod.

Efter folkeskolereformen kan flere mu-
sikskolelærere undervise i folkeskolen.
En ændret lovgivning gør, at det nu er 
gensidigt forpligtende for de to kom-
munale aktører at samarbejde, og med 
indførelsen af ”Den understøttende 
undervisning” er der nu skabt et nyt rum 
for det.
Som musikskolelærer kan det dog 
være overvældende at skulle undervise 
mange børn på én gang, og derfor har 
flere uddannelsesinstitutioner oprettet 
kurser i klasseledelse.
Rytmisk Musikkonservatorium udbyder 
et kursus i undervisning af store hold, 
der kører i efteråret. Prisen er 3.000 kr. 
Læs mere på Rytmisk Musikkonservato-
riums hjemmeside.

University College Lillebælt har lavet 
en temaside om folkeskolereformen 
og forskellige kurser/efteruddannelse, 
der retter sig mod undervisning i 
folkeskolen, http://ucl.dk.

Bliv klædt på til at undervise i folkeskolen
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Halvanden times kørsel fra Nice ligger 
Cotignac i det skønne Provence. Byen 
ligger for foden af en majestætisk klippe, 
hvor der i skrænten af klippen er bygget 
huler til stedets tidligste indbyggere, som 
søgte tilflugt i ufredstider.

På torvet i Cotignac kan man nyde en 
Café Crème i skyggen af de vældige 
platantræer, og i den typiske provencalske 
landsby sidder ”indfødte” franskmænd 
på de charmerende cafeer mellem de 
velrestaurerede huse og sludrer og drikker 
- tempoet er sat helt ned i gear. 

Lidt oppe ad vejen har Claus Møller sit 
kursuscenter kaldet Les 4 Moulins imel-
lem vinmarker og olivenlunde. Det danner 
rammen om kurset i praktisk lederskab, 
som flere af foreningens medlemmer har 
været på i efteråret. 
I foråret i de sidste dage i marts deltager 

Lederkursus i Cotignac 
marts 2014
Indledning og fotos af Bodil Heister

nogle stykker fra bestyrelsen i seminaret, 
sammen med 12 andre personer med hver 
deres virksomhed og baggrund.

Claus Møller er grundlægger af Time 
Manager International og en anerkendt 
foredragsholder og managementguru. 
Han er pioner på områderne time ma-
nagement, service management og følel-
sesmæssig intelligent ledelse, og han af-
holder femdages kurser om foråret og om 
efteråret.

Vi er i kursuslokalet hver dag fra kl. 
9.00 - 20.00 med intens undervisning  i 
virksomhedskompetence, ledelse, pro- 
duktivitet, relationer, kvalitet og personlig 
udvikling. Kedeligt er det ikke, da Claus 
Møller er storyteller og elsker at performe. 
Mens vi andre sidder og drømmer om 
en lille eftermiddagslur efter at have 
koncentreret os stillesiddende i timevis, 
hopper den 70-årige foredragsholder 
utrætteligt rundt imellem kursusdel-
tagerne, peger, gestikulerer og beretter 
begejstret via egne oplevelser om plan-
lægning, målsætning og problemløsning. 
Ligesom en præst, der stiller spørgsmål 
til menigheden i kirken uden at forvente 
svar, stiller Claus mange spørgsmål ud i 
salen: ”Har I nogensinde prøvet at …?” 
han venter ikke på svar. Han vil faktisk 
helst ikke have svar, for det er ham, der har 
ordet, og der er flow i dagens talestrøm.
Selvom mange af emnerne er velkendte,  

og man har læst eller hørt om begreberne 
før, får de en anden og ny dimension 
p.g.a. Claus’ billedsprog og minutiøst  
gennemtænkte principper, og der går ikke  
ti minutter, uden salen bryder ud i latter.
Jeg fik personlig meget ud af kurset: blandt 
andet om planlægning og målsætning, det 
vigtige i at have et netværk, anerkende  
sine medmennesker/medarbejdere, hvor-
dan man kan samarbejde og kommunikere 
på en mere hensigtsmæssig måde, hvor-
dan man kan få en bedre hverdag. Og 
jeg lærte at få bedre struktur på min dag, 
min uge, min måned, og at have styr på 
morgendagens program, inden jeg lægger 
mig til ro om aftenen. Man bliver nemlig 
stresset af mangel på overblik, og man 
kan blive bedre til at sætte sig sine mål og 
prioritere rækkefølgen.
Jeg lærte mange andre ting, som skal have 
tid at falde på plads, og jeg skal studere de 
tre meget pædagogiske og anvendelige 
bøger, som vi fik med ved kursets af-
slutning. 
Jeg har spurgt andre af foreningens 
medlemmer om, hvad de har kunnet 
bruge fra kurset.

Martin Åkerwall:
Frans Rasmussen foreslog mig i efteråret 
at tage kurset i Practical Leadership. 
Eller rettere; han sagde kærligt, men 
insisterende, at jeg trængte til det!
Det er inspirerende, at mennesker fra 
fagligt forskellige verdener mødes, det 
gjorde, at seminarets resonans blev en 
intens oplevelse. Claus som formidler er 
levende og givende. Der var lidt Duracell-
batteri over ham.
Seminarets emner færdiggør man ikke 
under kurset - kurset for mig begyndte 
faktisk først for alvor ved afslutningen …  
Indholdet var i særlig grad essentielt 
for os dirigenter - både i forhold til den 
følelsesmæssige intelligens i vores arbejde 
med andre mennesker, men også i er-
kendelsen af, at alle, der deltog, åbnede 
for en dybere dialog og erkendelse af, at  
gå rundt med nogenlunde samme ud-
fordringer i forhold til os selv og vores fag. 
Møllers budskab er, at succes ikke 
nødvendigvis kommer udelukkende af 
faglig intelligens - men i langt højere grad 

i kraft af den følelsesmæssige -. Det er ikke 
sort eller hvidt, men både/og. I forhold til 
vores fag er den erkendelse essentiel. 

Jørgen Lauritsen:
Kurset hos Claus Møller i efteråret var 
meget udbytterigt for mig.
Især metoden omkring planlægning, 
målsætning og prioritering har jeg straks 
benyttet mig af, både i mit daglige arbejde 
og planlægning af kommende projekter: 
Hvor meget tid har jeg til rådighed? Hvor 
meget tid kræver opgaven? Hvad er 
formålet med denne opgave? Hvad kan 
jeg leve med? Hvad er idealet? 
Når jeg har overblik, kan jeg se, om det er 
realistisk at gennemføre opgaven. På den 
måde beslutter jeg løbende, hvad jeg gør 
- og mindst lige så væsentligt; hvad jeg 
ikke gør. Jeg prioriterer. Det giver overblik, 
fokus og ro - privat og professionelt.
Anne Cathrine Kielland Lund:
Jeg tror aldrig, jeg har lært så meget på en 
så intens måde. Mange af de elementer, 
Claus Møller brugte i ledelseskurset, kun-
ne direkte relateres til arbejdet som leder 
af et orkester. Jeg er meget imponeret over 
den uovertrufne måde, han kan formidle 
sit stof på, og hans enorme viden. Den 
faglige del fyldte selvfølgelig mest, men de 
smukke omgivelser, den varme gæstfrihed 
fra Claus og Viveca i deres skønne hjem 
gjorde totaloplevelsen uforglemmelig.

Claus formåede på kurset at give os 
mange værktøjer, som jeg har anvendt i 
flere sammenhænge allerede, både som 
privatperson og i mit professionelle virke, 
f.eks. at effektivisere min tid både på og 
udenfor podiet. Han kom med mange 
konkrete løsningsmodeller til, hvordan 
man opnår den bedste feedback fra og 
det bedste samarbejde med sine ansatte 

eller medmennesker, og hvor vigtigt det 
er, at man er bevidst om den måde, man 
udtrykker sig på. 

Christian Hørbov-Meier:
Det er længe siden, jeg har oplevet nogen, 
der kunne fastholde min interesse for et 
emne så længe ved at holde foredrag. 
Claus gav os kolde fakta krydret med 
egne erfaringer på godt og ondt og endte  
tit med at stille os spørgsmål som: ”Har 
nogen af jer lyst til at lære et sprog, men 
aldrig lige kunnet finde tiden til det?”. Når 
så alle i lokalet mere eller mindre måtte 
sige ”ja”, så afbrød han os lynhurtigt med 
”Gu’ vil I ej”..., ”for så havde I allerede 
gjort det!” - hvorefter den generelle 
problemstilling i forhold til at gennemføre 
den slags langsigtede og uoverskuelige 
mål blev gennemgået med fokus på at 
prioritere sin tid.
Kurset har allerede påvirket min måde 
at arbejde på, specielt når jeg sætter mig 
forskellige mål og delmål. Hvad vil jeg? 
Hvorfor vil jeg det? Er jeg villig til at gøre 
det, der er nødvendigt?
Samtidig var det en helt fantastisk blan- 
ding af deltagere med forskellige bag-
grunde indenfor erhvervsliv, sport og 
kunst. 

Morten Ryelund:
Jeg deltog i kurset i oktober, fordi Frans 
havde talt meget varmt - nærmest lyrisk - 
om både kurset og Claus Møller, så mine 
forventninger var skruet godt op.
Vi skulle flyve fra Kastrup kl. 7 om mor-
genen, og eftersom jeg havde en koncert 
i Holstebro aftenen inden, ankom jeg til 
Cotignac efter 1 1/2 times nattesøvn. Jeg 
nævner det, fordi det siger ret meget om 
Claus og intensiteten af kurset, at jeg ikke 
på noget tidspunkt var ved at falde i søvn 
eller havde svært ved at koncentrere mig. 
Han er en blændende formidler, som kan 
sit stof i en grad, der gør ham i stand til at 
fastholde fokus, mens han improviserer og 
citerer frit og levende fra et enormt katalog 
af erfaringer.
Indholdet af kurset er meget relevant for 
alle: hvordan bliver jeg en (bedre) leder 
i mit eget liv - og i forhold til andre? 
Hvordan er mine relationer til andre? 

Hvordan udnytter jeg min tid? 
Jeg tror, at alle følte sig ramt af mange af de 
case stories, som han rystede af sig, og jeg 
havde en stærk oplevelse af at få hele mit 
liv ”scannet”!

Jesper Grove Jørgensen: 
Claus Møllers kursus overgik på alle 
måder mine i forvejen høje forventninger. 
Claus Møllers mange tanker om “Practical 
Leadership” har i den grad rodfæstet 
sig hos mig – det gælder både i private 
forhold og arbejdsmæssige forhold. Han  
har med sin medrivende og under-
holdende facon fået mig til at forstå, 
hvor vigtig planlægning og ikke mindst 
kommunikation er i alle livets forhold. Jeg 
bruger dagligt hans idéer.
Jeg vil varmt anbefale foreningens med- 
lemmer at deltage i et af Møllers fremtidige 
kurser.

Frans Rasmussen:
Min sidste og vigtigste opgave som for-
mand for Kapelmesterforeningen, fandt 
jeg, var at præsentere medlemmerne og 
min bestyrelse for Claus Møller og hans 
inspirerende kursus i lederskab i hans 
dejlige hjem i Cotignac. Det var anden 
gang, jeg gennemgik kurset hos ham. 
Denne gang, i selskab med resten af be-
styrelsen, blev endnu mere lærerigt end 
den første.
Jeg tror, at mine bestyrelseskolleger fik 
den samme store oplevelse, som de seks 
af vore medlemmer fik i oktober 2013, og 
som jeg selv fik to år tidligere.
En unik mulighed for at tilegne sig 
værktøjer til udvikling af både praktisk og 
personligt lederskab.
Som skåret ud og skabt til enhver kapel-
mester og dirigent.
Jeg vil varmt anbefale den nye bestyrelse 
at udvikle dette samarbejde med Claus 
Møller til glæde og gavn for vores metier.
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Hvad har Gorbatjov, Mærsk 
Mc-Kinney Møller, Dronning 
Margrethe og bestyrelsen for 
Kapelmesterforeningen til fælles? De har alle 
sammen været på skolebænken hos mig.
På min 60 års fødselsdag holdt en af 
mine bedste venner en tale for mig. Han  
havde til lejligheden medbragt et kam-
merorkester, der indledte talen med at 
spille Vivaldis ”Foråret” med ham som 
dirigent. Stemningen i lokalet steg ge- 
valdigt . . . Pludselig stoppede han orkes-
tret og sagde: Kære Claus, et år har fire 
årstider. Det har et menneskeliv også. 
Du har haft dit forår. Det sluttede, da du 
blev 25. Så spillede orkestret ”Sommer” 
og blev igen afbrudt: Din sommer 
sluttede, da du fyldte 40. Dernæst fulgte 
tonerne af ”Efterår”, som også blev 
stoppet brat: Dit efterår slutter i dag. Mit 
humør nærmede sig ”Nu falmer skoven” 
-sindsstemningen, for jeg vidste jo, hvad 
der ville komme. Og ganske rigtigt, 
orkestret satte ind med ”Vinter”, og nu 
hang mine mundvige alvorligt nedad, 
indtil dirigenten råbte: ”STOP! Vi tager 
lige ”Foråret” igen! Han sluttede sin tale 
med at sige til mig: Efter du er fyldt 60, 
behøver du ikke at opleve livets vinter. 
Du kan leve ”dit andet forår”, hvis du vil.
Og det bestemte jeg mig for at gøre - 
sammen med Viveca.

I 40 år har jeg rejst verden rundt og 
hjulpet mine kunder (virksomheder, or-
ganisationer og regeringer) med at skabe 
bedre resultater. Her i mit andet forår 
kommer mange kunder til os i vores 
tænkepark  ”Les 4 Moulins” i Cotignac 
for at opleve mit seminar i ledelse og 
personlig udvikling: Practical Leadership 
(PL), og for at få et ”åndeligt pusterum”. 
Les 4 Moulins ligger ved den maleriske 
landsby Cotignac i det rigtige Provence 
– ude på landet – midt i vinmarker og 
olivenlunde, uden støj og forurening. 
Tiden forekommer en gang imellem at  

”Åndeligt pusterum” 
i Les 4 moulins i Cotignac
af Claus Møller

stå stille i Cotignac. Det er godt for sjæl 
og legeme. Les 4 Moulins byder på et 
behageligt og afslappet miljø, som er 
ideelt til indlæring, nytænkning og ud-
vikling og pleje af relationer. I begrebet 
”tænkepark” ligger en overbevisning om, 
at smukke, komfortable omgivelser og 
venlig atmosfære befordrer kreativitet og 
fører til bedre relationer og resultater.
På seminaret får du som deltager tid til at 
reflektere over, hvor du står i dit liv, hvor 
du gerne vil hen, og hvordan du kom-
mer der. Du får inspiration, indsigt og 
værktøjer til at forbedre din livskvalitet og 
dine færdigheder som leder og menneske. 
Som deltager lærer du at: Blive bedre til 
at lede dig selv og andre. Sætte mål og 
nå dem. Få mere ud af din tid og dit liv. 
Udvikle din følelsesmæssige intelligens. 
Kommunikere og inspirere bedre. Arbejde 
effektivt med projekter, e-mails og møder. 
Forbedre din egen og dit teams kvalitet. 
Blive bedre til at løse problemer og træffe 
beslutninger. Etablere og fastholde gode 
relationer til dine interessenter. Glæde 
dig over forandring. Forstå og udvikle dit 
potentiale. Mobilisere dine medarbejderes 
og din egen energi, engagement, ansvars-
følelse, loyalitet og initiativ. Skabe balance 
mellem privatliv og arbejde.

Uddannelsen henvender sig til alle, der 
har med ledelse at gøre i den private og 
offentlige sektor, og til dem, der vil noget 
mere med deres liv. Ved at deltage får du 
mulighed for at etablere et værdifuldt 
netværk.

Jeg har haft den store glæde og in-
spiration at have medlemmer af Kapel-
mesterforeningen på mine seminarer. 
Og som det ikke kan undre nogen i fore- 
ningen, er der jo stor sammenhæng mel-
lem dirigentrollen og lederrollen generelt. 
Og musikken har en magisk indflydelse 
på os mennesker, når vi skal fungere 
sammen og skabe positivitet og energi.

I de næste (måske mange) numre af  
Kapelmesteren er jeg blevet bedt om at 
fortælle lidt om nogle af de emner, der be-
handles på seminaret. Det gør jeg gerne! I 
samråd med Bodil Heister.

Noget af det, jeg vil skrive om, er:
* Faglig kompetence og menneskelig/ 
 generel kompetence.
 Begge kompetencer er lige nødvendige
 for at få succes som musiker og dirigent.

* Menneskelige roller og adfærd
 Borgerrollen, familierollen og jobrollen.
 Hvordan skabe balance mellem dem.

*Hvordan leder jeg andre – og mig selv?!

* Selvindsigt
 Hvordan kender jeg mine stærke og 
 svage sider og opnår identitetsfølelse 
 og selvværd?

* Selvstyring
 Hvordan får jeg mine følelser til at ar-
 bejde for mig og ikke imod mig? Hvor-
 dan undgår jeg ”selvvalgt lidelse”?

* Social kompetence
 Hvordan udvikler jeg empati og eta-
 blerer og fastholder gensidigt tilfreds-
 stillende relationer med menneskene 
 i mit liv?

* Hvordan bliver jeg bedre til at sælge 
 mig selv og det, jeg kan tilbyde?
 Det er mange kunstnere (inkl. musikere 
 og kapelmestre) ikke særlig gode til.

Egentlig startede det hele som en slags 
nødplan!
I år havde SyngSydfyn først tænkt sig 
at afholde en nordisk korkonkurrence, 
men det viste sig ret hurtigt ikke at 
være realistisk, hverken praktisk eller 
logistisk. Bag festivalen SyngSydfyn står 
en styregruppe på kun 5 personer, så 
ressourcerne er begrænsede.
Men da ideen med at fokusere på de unge 
nordiske kordirigenter dukkede op over 
en kop kaffe en mørk novemberdag i 2013, 
var vi hurtigt enige om, at det var den 
vej, vi skulle. Lidt research afslørede, at 
til forskel fra orkesterdirigenterne findes 
der i hele Nordeuropa ikke en eneste kon-
kurrence for de unge kordirigenter.
Derefter skulle det gå stærkt! 
Der blev sendt mængder af ansøgninger 
ud til fonde og sponsorer, der blev skrevet 
invitationer til institutioner, organisatio- 
ner og enkeltpersoner i hele Norden, inkl.  
Island, Færøerne, Grønland og Ålands-
øerne. 
Der skulle findes kor, dommere, udvælges 
repertoire, egnede lokaler og datoer, og 
medierne skulle gøres interesserede.
Heldigvis var der mange gode kræfter, 
der ville støtte os, både blandt nogle af de 
store fonde, men også lokalt. Kommunen 
troede også på os fra dag ét og stillede en 
solid underskudsgaranti til rådighed, og 
da Dansk Kapelmesterforening tilbød at 
sponsorere 1. prisen, følte styregruppen 
sig på sikker grund, hvad projektets 
økonomi angik.
Men man skal have is i maven - for i 
lang tid så det ud til, at vi måtte opgive 

Korfestivalen SyngSydfyns 
konkurrence for unge 
klassiske 
kordirigenter 
i Norden
- juni 2014 i svendborg

af Inger Allan

på grund af for lille tilslutning, og vi 
udsatte ansøgningsfristen en uge. Men 
pludselig gik det stærkt, og vi stod med 
en kvalificeret deltagergruppe på 11 unge 
dirigenter fra Danmark, Norge og Sverige, 
der alle var godkendt af dommerpanelet.
Panelet bestod af Jesper Grove Jørgensen, 
Mogens Dahl og Alice Granum, der alle 
har et indgående kendskab til korarbejdets 
mange facetter, og som derfor kunne 
hjælpe os med at finde repertoire til 
konkurrencens forskellige kor.
Helt fra projektets start havde styregrup- 
pen nemlig besluttet, at konkurrencen  
skulle afspejle kordirigenternes virke-
lighed, og at deltagerne derfor skulle 
arbejde med kor på flere niveauer. Des- 
uden skulle der både forekomme kon-
certsituationer og prøvearbejde.
Konkurrencen kom derfor til at løbe over 
3 dage, hvor dirigenterne på førstedagen 
hver skulle opføre en dansk korsats med 
et semiprofessionelt kor (Det Fynske Kam-
merkor) uden forudgående prøve. 
Efter denne runde reduceredes deltager-
tallet til 6 dirigenter, der på konkurrencens 
2. dag skulle i ilden i flere omgange.
Først skulle de med en ganske kort for-
prøve koncertopføre to satser af Benjamin 
Britten med et topprofessionelt ensemble 
bestående af 9 medlemmer af DR´s vo-
kalensemble. 
Samme aften skulle de hver lave en 
indstuderingsprøve på 25 min. med et 
amatørkor med to satser af Edward Elgar 
og Max Reger. Så nu var vi nede på 3 
deltagere!
Den sidste dag rykkede konkurrencen 
over i byens store, gamle kirke Vor Frue 
Kirke. Her skulle finalisterne arbejde med 
det professionelle ensemble i en halv time, 

for så herefter at koncertopføre tre satser, 
som det dybt interesserede og pænt store 
publikum fik 3 meget forskellige versioner 
at høre af. Programmet var krævende: 
Jørgen Jersilds ”Natteregn”, Johannes 
Brahms ”Im Herbst” og Per Nørgaards 
”Trauermarch” fra ”Wie ein Kind”.
Vinder af konkurrencen blev den kun 
22-årige Jonas Nørbygaard Rasmussen, 
der kommer fra Århus, men som tager  
sin uddannelse ved Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm.
Og da Dansk Kapelmesterforenings for- 
mand sad i juryen, var intet mere nær-
liggende end at lade Jesper overrække 
prisen til Jonas.
2. prisen gik til Bo Asger Kristensen (29 
år) fra Det Jyske Musikkonservatorium i 
Århus, denne pris var doneret af Fynske 
Bank.
3. prisen gik til Anne-Terese Sales (27 år), 
som er uddannet ved konservatoriet i 
Odense. 
De øvrige deltagere var Britta Kold 
(svensk), Karen Haugom Olsen (norsk), 
Morten Heide (dansk), Linda Aleksan-
dersson (svensk) og Alexandra Bertelsen 
(dansk). 

Helt fra start har styregruppen haft den 
intention, at projektet ud over at være en 
konkurrence også skulle fungere som en 
platform for de unge dirigenter, hvorfra 
de kan arbejde på at synliggøre sig selv 
og skabe de fornødne netværk til deres 
fremtidige virke.
Det er vores klare opfattelse, at dette mål  
er nået - og det er vi stolte af!
Vores håb er, at konkurrencen kan af-
vikes hvert 3. år i et samarbejde mellem 
SyngSydfyn og andre danske byer.

Tak til Dansk Kapelmesterforening for 
sponsorering af førsteprisen.
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Ludwig van Beethovens 
ven og første biograf, Anton 
Schindler, beretter, at da han spurgte 
Beethoven om den dybere baggrund for 
de to klaversonater op. 57 (Appassionata) 
og op. 31 nr. 2 i d-mol var dennes 
lakoniske svar: ”De kan blot læse William 
Shakespeares Stormen.”
Tilfældig var bemærkningen ikke, for 
den engelske poet og skuespildramatiker 
havde på Beethovens tid for længst erobret 
en fremtrædende plads i europæiske 
teatres repertoire, og hans værker stod på 
hylderne hos adelen og den civiliserede 
del af borgerskabet. Aldrig senere 
er Shakespeares ry blegnet, og i det 
efterfølgende vil hans evne til at inspirere 
andre kunstnere blive opregnet, uden at 
disse linjer på nogen måde skal foregive at 
være udtømmende.

Han fylder jo 450 år dette forår og vil blive 
fejret over hele kloden, thi kærligheden til 
og respekten for hans værker har for længst 
bredt sig. Der er skrevet så mange bøger 
om ham og forsket i hans liv og gerning, 
at ingen kan have læst og absorberet alt. 
At tendensen fortsætter er vel nærmest 
indlysende. Med al den forskning skul-
le man tro, at en nøje kortlægning af 
fænomenet Shakespeares gøren og laden 

William Shakespeare - 
uovertruffen musikdramatiker 1
af Ove Krüger

var en selvfølgelighed, men sådan er det 
ingenlunde. Der er nemlig ikke fundet 
mange samtidige udsagn fra stort set 
hele den periode, hvor den skabende 
virksomhed må have fundet sted, hvilket 
er kilde til stor ærgrelse hos såvel forskere 
som lægmænd. En kunstner af så enorm 
gennemslagskraft ønsker man jo at vide alt 
om, og derfor er der ikke noget at sige til, 
at gisninger og teorier af alle afskygninger 
er fremsat, lige siden han døde. 
Blandt teorierne af særlig hårdnakket 
karakter finder man denne, at den his-
toriske person, William Shakespeare, slet  
ikke er den virkelige ophavsmand til 
de dramaer, komedier og sonetter, som 
menneskeheden ikke kan blive færdig 
med at beskæftige sig med. Baggrundene 
for teorien er flere, men især har man 
hæftet sig ved, at det var en relativ 
kort skolegang sammenlignet med de 
fremmeste jævnaldrendes, der blev ham 
til del. Som lyn fra en klar himmel indtraf 
økonomiske vanskeligheder grænsende 
til fallit for hans far, som var tvunget til 
at tage sønnen ud af skolen, hvor græsk 
og latin og kendskab til digtere først og 
fremmest på sidstnævnte sprog udgjorde 
en hovedhjørnesten. Tretten år var han, da 
han ufrivilligt måtte forlade skolen, men 
sikkert er det, at han har været mere end 
blot bekendt med Plutarch og Ovid. Men 
andre samtidige scenedramatikere havde 
tilstrækkelig familiebaggrund til at færdig- fortsættes på næste side....

gøre latinskole og 
derved få mulighed 
for springet opefter til 
yderligere kundskaber 
og den fordybelse, 
som universiteterne 
Oxford og Cambridge 
åbnede for. Foruden 
et par adelige mu- 
ligheder har Francis

Bacon, Ben Johnson og først og sidst 
Christopher Marlowe besiddet en sådan 
ekstra dannelsesbaggrund. Alle er de 
derfor til skiftende tider blevet tillagt æren 
for Shakespeares værker.
Af den jævnaldrende Marlowe kendes en 
række ikke mindst historiske sceneværker, 
som Shakespeare utvivlsomt har hentet 
inspiration fra, hvad angår de af hans 
egne værker, der har engelsk historie som 
udgangspunkt. Han og Marlowe kendte 
nemlig udmærket hinanden. Tanken om 
denne som den virkelige skaber stemmer 
ikke særlig godt med hans tidlige død  
i en alder af 29 efter et angiveligt værts-
husslagsmål. For hvem skulle så have 
skabt resten af værkerne? Men teorien 
er sejere end som så, da de seneste 
vedholdende forfægtere af tankegangen 
mener, at Marlowe, som havde lagt sig 
skæbnesvangert ud med hof og kongehus 
og muligvis kunne imødese en retssag 
med fængsel - eller det, der var værre - 
til følge, ikke døde, men af venner blev 
smuglet ud af England, hvorved han 
kunne fortsætte sit virke i Italien. Vennerne 
havde tilvejebragt liget af en anden 
person, som man påstod var Marlowe, 
således at dødsattesten kunne udfærdiges 
med dennes identitet af personer, der ikke 
kendte ham af udseende. Men Marlowe 
kunne ikke fortsætte under eget navn, 
og hans derefter skrevne værker måtte 

lyttes til i en flot indspilning med DR’s 
børne- og ungdomskor og professionelle 
(jazz)musikere, bl.a. Mads Haaber og 
Mads Granum.
Sangene spejler børns nysgerrighed på 
tilværelsen, som de ser hverdagen, som 
regel det gode eventyr med leg, men 
også det sørgmodige eventyr, som når 
ugleungen bliver kørt over”. 
Udgivelsen omfatter en sangbog, et 
klaverpartitur og en CD.
Udgivet på Dansk Sang 2013

 Jonathan Ofir - ny cd
Monteverdi Mariavesper
(Vespers of the Blessed 
Virgin)
Medvirkende: Copenhagen 
Soloists, dirigent Jonathan Ofir.
“Monteverdis Mariavesper er et mo-
numental værk, som smelter gammelt og 
nyt fra Monteverdis fortid og nutid. Det 
har altid fascineret mig, at mennesker er 
i stand til at bringe det gamle frem i et 
nyt lys. Det har vi også forsøgt at gøre 
i Copenhagen Soloists ved at arbejde 
direkte fra den oprindelig udgave og 
selv bestemme vores instrumenteringer, 
dobling af stemmer og soli. Det har 
været en dejlig proces, som resulterede i 
koncerter, som kunne fortjene at komme 
på live-dobbelt-cd uden noise-reduction, 
så det giver en levende oplevelse af den 
over 400 år gammel musik”.
Udgivet februar 2014 på forlag CS 

Gustav Rasmussen/
Michael Blicher - ny cd
The KutiMangoes 
- Afro Fire
Medvirkende: Michael Blicher, saxofon/
fløjte; Gustav Rasmussen, trombone/
guitar; Lars Greve, saxofon; Johannes 
Buhl Andresen, rhodes/keyboard; 
Morten Ærø, trommer; Casper Mikkelsen, 
percussion. Gæster: Patrick Kabré, vocal; 
Boubacar Djiga og Salimata Diabate, 
percussion.
“Michael og Gustavs fælles projekt, hvor 
afrobeat møder jazz og soul. Med en 

god portion held lykkedes det os sidste 
sommer at indspille med tre fantastiske 
musikere fra Burkina Faso, som løftede 
vores musik til nye højder. Især sangeren 
Patrick Kabré gav os afrikansk varme, og 
vi glæder os til, at vi skal spille koncert 
med ham i Danmark til efteråret.” 
Udgivet på Tramp Records, april 2014

Mads Granum - ny cd
Nordic Standards
Medvirkende: 
Mads Granum, piano; 
Mads Hansen, saxofon; Thomas Ovesen, 
kontrabas; Ricco Victor, trommer; Nanna 
Kristensen, vokal gæstesolist.
“Jazzpianist Mads Granum udgiver 
sit tredje album, Nordic Standards på 
sin 40 års fødselsdag, hvor han igen 
kaster sig ud i dristige fortolkninger af 
danske og norske salmer samt en enkelt 
højskolesang. Det er også blevet til et 
nyskrevet nummer af ham selv: Med 
favnen fuld af kærlighed. Det er et nyt 
bud på en dåbssalme til folkekirken, hvor 
teksten er forfattet af præst Christiane 
Gammeltoft-Hansen”. Musikken kan 
høres på: madsgranum.dk
Udgivet på Gateway Music maj 2014

Kjeld Lauritsen /
Jan Harbeck - ny cd
Come Sunday
Medvirkende: 
Kjeld Lauritsen, Hammond Orgel; Jan 
Harbeck, tenorsaxofon; Espen Laub von 
Lillienskjold, trommer.
Kompositioner af Duke Ellington og Billy 
Strayhorn samt orkestrets medlemmer.
”Pladen afspejler den rolige stemming, 
som trioen med Jan Harbeck på saxofon 
og Espen Laub skaber ved vore koncerter. 
Med hammondorglet i centrum giver vi 
publikum til vore mange kirkekoncerter 
en stund til at meditere over de smukke 
melodier af bl.a. Ellington og Strayhorn. 
Balladerne kombineres med mere 
swingende indslag og musik af gruppens 
medlemmer”. 
Udgivet på december 2013 Music Mecca 
CD 5095-2

NYE udgivELSER
Casper schreiber - ny cd
Preludes to disaster
Medvirkende: 
Figura Ensemble, Seattle 
Chamber Players og Casper Schreiber.
“CD’en er indspillet i selskab med 
FIGURA’s søsterensemble, Seattle Cham- 
ber Players, og indeholder signatur-
værker af både Peter Bruun og 
Steingrimur Rohloff. Det er den første 
af 5 planlagte indspilninger for dette 
prestigiøse tyske selskab.
Projektet frigives i slipstrømmen af  
FIGURA og Casper Schreibers an-
melderroste opførelser af Peter Bruuns 
opera “Alverden God nat”, der efter 
premiere på Det Kgl. Teater, skal turnere i 
USA, Canada, og Tyskland.
Udgivet på NEOS Music, marts 2014

John  Høybye - 
ny nodeudgivelse
Måske en Martsnat - 
13 korsange til året
”Sangene er for 4-5 stemmigt 
blandet kor med klaversats, 
en enkelt er a cappella. 
Alle satser bevæger sig frit mellem det 
klassiske og det rytmiske, med gode 
stemmeføringer og hensyntagen til, hvad 
der fungerer godt i et kor.
I denne suite begynder året med april 
og slutter med marts. Den åbner med 
Niels Erik Nielsens kærligheds- og 
forårsbebuder, hvor ”hjerter gik vild 
og knopperne bristed’ og propperne 
sprang”, og afsluttes med Grethe Riisbjerg 
Thomsens eftertænksomme ord: “Jeg dør 
en lille smule for hvert sekund, der går”. 
Udgivet på Høy Musik 2014 

John Høybye - 
ny nodeudgivelser
God Morgen Rundt 
Omkring 
”Min mangeårig samarbejds-
partner Eva Chortsen og jeg 
har bundet ord og toner sammen i femten 
finurlige sange.
De kan synges af alle og kan ydermere 
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poneret, og det kan man ærgre 
sig over, for det var tæt på. Han 
forhandlede uden resultat med 
flere operachefer om et sådant 
projekt. Hans dynamiske tem-
perament havde sandsynligvis 
udrettet noget interessantere, 
end Ambroise Thomas for-
måede det 3-4 årtier senere. 
Selv om dennes Hamlet aldrig 
har nået samme yndest som 
hans kendteste, nemlig Mignon 

efter Goethes Wilhelm Meister, så opføres 
den stadig fra tid til anden, således som 
det skete for en lille snes år siden på Det 
Kongelige Teater. Men Berlioz satte andre 
Shakespeare-inspirerede skibe i søen: En 
Tempête-Fantaisie, koncertouverturen Le 
Roi Lear, flere sange samt især Romeo 
et Juliette, som han selv betegnede som  
dramatisk symfoni. I 1831 hørte han i 
Firenze Bellinis Romeo og Julie opera:  
I Capuletti ed i Montecchi. Den bear-
bejdelse, librettoen repræsenterede, skuf-
fede ham, omend Bellinis følsomme 
melodik unægtelig har båret værket op 
til vor tid. Berlioz så dybere perspektiver 
i dramaet, hvorfor tidens gængse opera-

derfor smugles tilbage til England og 
opføres under et andet navn, hvorefter 
Shakespeare kom ind i billedet som 
stråmand. Det eneste, der taler for teorien, 
er, at Venezia, Verona og flere andre 
italienske lokaliteter antyder, at forfatteren 
har været der. Marlowe skulle angiveligt 
være død omkring 3 årtier senere end 
officielt vedtaget i landet syd for Alperne, 
mens Shakespeare ikke forlod sin ø. Det er 
en spændende historie, men man skal ikke 
glemme det væsentligste: værkerne. 
Det siger sig selv, at den store brite blev 
et forbillede for andre digtere og drama-
tikere, og selv om jeg ikke umiddelbart 
har kunnet verificere følgende historie, 
skal den alligevel med her, som jeg hus- 
ker den: Den danske digter fra det nit- 
tende århundrede, Carsten Hauch, stu-
derede i sine senere leveår ivrigt engelsk 
sprog for, som han sagde, at kunne tale  
med Shakespeare i det hinsidige! I hun-
dredvis af forfattere fra nær og fjern har 
bevidnet deres skyldighed til ham, og ikke 
mindst i Tyskland slog Shakespeare tid- 
ligt an i en sådan grad, at en betydelig del  
af den seriøse forskning omkring ham 
og hans værker netop har udspring 
i denne nation. De fornemste tyske 
Guldalderkoryfæer, Goethe og Schiller, 
anså ham for hævet over næsten alle 
andre. F. eks. skulle Goethe have 
sondret mellem lyrikeren og drama-
tikeren. Og hvor lyrikeren over- 
vejende tager udgangspunkt i de an-
ledninger, egen tilværelse frembyder, må 
dramatikeren grave anderledes dybere 
i det ubevidstes regioner for at skabe. 
Shakespeare skulle således – ifølge Goethe 
– i en vis forstand være større end Goethe 
selv. Hvilken respekt og beundring!
En anden tysker, Beethoven, var – som 
allerede antydet i starten af artiklen - lige 
så fortrolig med Shakespeares værker som 
Goethe. Én ting er imidlertid at hente 
indre billedinspiration som i tilfældet 
med klaversonaterne, noget andet er 
det langt mere direkte aspekt, som 
tegner sig i forbindelse med de værker, 
der titelmæssigt knytter disse kunstnere 
sammen. Tænker nu nogen Coriolan-

for den niende symfoni bestilte Beethoven 
udover det kompositoriske stort set ikke 
andet end konstant at læse Shakespeare.  
Slående!
Det efterfølgende vil søge at opregne en 
række af de musikværker, som skyldes 
inspirationen fra Shakespeare. Imidlertid 
må det allerede her være på sin plads 
at spørge ind til hans eget forhold til 
klangens univers for at finde frem til de 
befrugtende træk, der har appelleret til 
komponisterne. I sonetterne kan man i 
samlingen The Passionate Pilgrim finde 
følgende udsagn:

If music and sweet poetry agree,
As they must needs, the sister and the brother,
Then must the love be great ’twixt thee and me,
Because thou lovest the one and I the other.
Dowland to thee is dear, whose heavenly touch
Upon the lute doth ravish human sense;
Spenser to me, whose deep conceit is such
As passing all conceit needs no defence.
Thou lovest to hear the sweet melodious sound
That Phoebus’ lute, the queen of music, makes;
And I in deep delight am chiefly drown’d
Whenas himself to singing he betakes.
One god is god of both, as poets feign;
One knight loves both, and both in thee remain.

Indholdet taler for sig selv og udsiger med 
sikkerhed sin ophavsmands fornemmelse 
for den ønskværdige og nødvendige 
sammensmeltning mellem ord og 
tone, så man uundgåeligt må foretage 
tankespringet til Richards Strauss’ be-
tragtninger i forordet til Capriccio; hos 
Shakespeare ovenikøbet ulig mere poetisk 
udtrykt. Og man bør derudover på samme 
tid mærke sig hans musikalske sans i 

udformningen af sonetten. En sans for 
proportion og balance i opbygning, som 
finder sin parallel i musikken igennem 
adskillige århundreder, indtil en forsvarlig 
del af den nyere musik med udgangspunkt 
i visse tendenser i senromantikken 
udviskede dette kunstneriske træk.
Som sagt havde geniets værker for længst 
slået rod udenfor England, og i Frankrig 
udfærdigede romanforfatteren Stendhal 
en afhandling med titlen ”Racine et 
Shakespeare”. Det nittende århundredes 
kunstnere så ham som en kontrast til 
rationalismen, der havde domineret 
århundredet før, men især én bestemt 
begivenhed fører os til den næste i rækken 
af beundrere blandt store komponister: 
Hector Berlioz. Denne var nemlig en 
ekstatisk tilskuer, da en engelsk teatertrup 
i 1827 gæstede Paris først og fremmest 
med Hamlet og Romeo and Juliet. I hans 
Mémoires kan man læse: ”Shakespeare, 
der så uventet overrumplede mig, knuste 
mig som et lynnedslag…Jeg overværede 
førsteopførelsen af Hamlet på Odéon. Som 
Ofelia så jeg Harriet Smithson, der blev 
min hustru fem år senere. (Virkningen) af 
hendes vidunderlige talent eller rettere af 
hendes dramatiske geni på min fantasi og 
mit hjerte kan kun sammenlignes med det 
indtryk, som digteren selv gjorde på mig.”
Vi kender nok alle det selvbiografiske, der 
ligger til grund for Symphonie Fantas- 
tique. Indirekte har Shakespeare dermed  
en lille finger med i spillet, hvad an-
går denne dramatiske affære, som op-
flammede, ja for en tid nærmest lammede 
Berlioz. Hans begejstring for digteren 
svækkedes imidlertid aldrig, men nogen 
opera over Hamlet fik han aldrig kom-

former måtte komme til kort. Værkets 
spændvidde går fra symfoniske satser til 
højdramatisk opera, hvor den sidste del, 
Roméo au tombeau lader Julie vågne, før 
Romeo dør, så de oplever nogle sidste 
bevægende øjeblikke sammen. Ved en 
prøve på værket, jeg overværede i 1989 
i Tyskland under Leonard Bernstein, af-
brød denne pludselig og sagde blot med 
lavmælt, grødet stemme: “Tristan und 
Isolde”!
Der er næsten noget lovbestemt over, 
at Berlioz skulle slutte sin række af 
dramatiske værker med operaen Béatrice 
et Bénédict, for den henter sit stof i 
Much Ado about Nothing, Shakespeares 
komedie med tragisk anstrøg. Det havde 
han taget tilløb til i et kvart århundrede, 
og han betragtede den selv som sit fineste 
værk, hvad eftertiden ikke har givet ham 
ret i, når man tænker på Les Troyens, La 
Damnation de Faust og Benvenuti Cellini. 
Hvad den derimod bærer vidnesbyrd om, 
er, at formentlig ingen kunne konkurrere i 
egenskab af inspirationskilde med geniet 
fra Stratford-on-Avon. 

Fortsættes i næste nummer.

fortsat fra forrige side.... ouverturen, er man delvis 
på vildspor. Legenden om 
den romerske hærfører hid-
rører oprindeligt fra den 
græsk-romerske Plutarch, 
der som nævnt er blandt 
Shakespeares vigtigste 
inspirationskilder. 
Men også den nu stort set 
ukendte østrigske skue-
spilforfatter H.J. von Collin 
hentede i lighed med sin 
engelske kollega her stof til sit Coriolan-
drama, og det er med afsæt i ham, 
Beethoven skabte sit værk. Kompositorisk 
viser det sig i måden, hvorpå hovedtemaet 
til sidst ebber ud, svarende til Coriolans 
selvmord i Collins version, hvorimod titel-
figuren hos Shakespeare dør heltemodigt 
i kamp.
Hvad de færreste ved, er derimod, at denne 
Collin foreslog Beethoven, at de sammen 
skulle skabe en opera over Shakespeares 
Macbeth. Beethoven var fyr og flamme, 
men hans krav til librettoen med deraf 
følgende kritik var så gennemgribende, at 
Collin opgav midt i anden akt. Adskillige 
år senere søgte skuespilleren Anschütz 
at genoplive komponistens interesse for 
dramaet. Han skriver nemlig: ”Vi talte 
om kunst og musik og endelig om Lear 
og Macbeth. Som tilfældigt henkastede 
jeg den bemærkning, om han ikke 
musikalsk kunne illustrere Macbeth 
som et sidestykke til Egmont (Goethe). 
Tanken syntes at elektrisere ham. Han 
blev stående som naglet til stedet, så 
på mig med et gennemtrængende, 
næsten dæmonisk blik og svarede has- 
tigt: ”Jeg har allerede beskæftiget mig  
dermed. Heksene, mordscenen, ånde-
måltidet, heksekedelfænomenerne, søvn-
gængerscenen, Macbeths dødsraseri.” 
Det var højst interessant at følge hans 
minespil. På få minutter havde hans geni 
gennemløbet hele dramaet, men ved et 
opfølgende spørgsmål drejede han om på 
hælen og styrtede væk.”
Shakespeares betydning for Beethoven 
kan ikke karakteriseres stærkere end ved at 
henvise til dennes livslange beskæftigelse 
med ham. Under hele tilblivelsesforløbet 
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Mandag den 20. januar 2014 ringer min 
telefon: ”Hey Michael, great to hear your 
voice. I am looking forward to playing 
your music. We have just finished 
recording the new James Taylor album 
last night, and I just wanted to know if 
you´ll be picking me up in the airport, 
and by the way - do you know if there’s a 
Starbucks in Copenhagen, besides the one 
in the airport?”

Selvfølgelig kommer jeg og tager imod 
Steve Gadd i lufthavnen, der har siden 
juli måned 2013 stået ”Steve lander kl. 
10.20” ved 21. januar i min kalender, og 
ved 9. februar står der ”Steve på turné 
med Clapton i Japan”, så jeg har ikke 
andre planer i de 17 mellemliggende 
dage end at nyde at spille min musik 
for udsolgte koncerthuse i Danmark, 
Norge og Sverige med min gode ven og 
musikalske følgesvend Dan Hemmer og 
nutidens måske største trommelegende 
Steve Gadd.

Lidt historie
En kæmpe musikalsk oplevelse på in-
spirationsrejse til Bulgarien for snart 
10 år siden såede kimen til det, der 
siden har vokset sig til et helt essentielt 
omdrejningspunkt i mit musikalske virke, 
den universelle folklore/ur-blues-musik.
Det var mødet med fire kvinder, der 
sang traditionel bulgarsk kvindesang 
akkompagneret af en ældre herre på 
gedeskinds-sækkepibe, at jeg blev ramt i 
hjertet og pludselig kunne se en universel 
sammenhæng med folkloremusik fra 
Mississippi, Mali, New Orleans og Korea, 
der på samme måde havde ramt mig ved 
tidligere rejser og koncertoplevelser.
Jeg har siden udforsket og forfinet min 
version af denne ur-nerve i musikken, som 
jeg mener er universel og går på tværs af 
landegrænser og kulturer. Jeg har skrevet 

at turnere med trommelegenden 
Steve gadd
af Michael Blicher

musik med dette omdrejningspunkt til 
mine orkestre Radiostar, Astro Buddha 
Agogo og The KutiMangoes, der trods 
meget forskellige besætninger alle tager 
afsæt i rytmisk funderet musik med denne 
blues-nerve.
Da jeg gennem et arrangement i Jazz 
Danmark fik mulighed for at spille med 
trommelegenden Steve Gadd, stod det 
hurtigt klart, at han delte min store 
passion for orgeltrio-formatet.
Gadd sagde blandt andet: “I grew up 
listening to organ bands. I love it. I’ve always 
loved the kind of grooves you get, and the 
intensity, and the excitement that a live organ 
band can get.”

Turneen
Vi mødes til første prøve dagen før vo-
res koncert, og Steve har fået noder og 
optagelser af musikken på forhånd. Han 
er en ydmyg og topprofessionel ”side-
man”- hans første kommentar er: ”Please 
let me know if you think I should play 
different in any way concerning swing 
and form”, og pludselig føles det helt 
naturligt, at jeg står og synger forslag til 
trommegrooves til Gadd for at vise en 
anden måde groovet kunne swinges på – 
et groove der vel at mærke allerede lød af 
en million, inden jeg blandede mig.

Denne afslappede stemning og gensidige 
respekt blev omdrejningspunktet for hele 
turneen og kom blandt andet til udtryk, 
når Steve bad mig medbringe mine 
yndlingsplader i turbussen. Dels fordi 

han var nysgerrig, hvor jeg havde fundet 
inspiration til musikken og mit spil, og 
dels for at lære ny musik at kende. Gadd 
havde for eksempel aldrig hørt Tony 
Allen før, og det var skønt at se glæden 
i hans ansigt og høre ham tromme med 
på instrumentbrættet i Peugeoten, da jeg 
tændte op for Fela Kuti’s ”Expensive Shit” 
på vej til første koncert i Holbæk.

Det var en kæmpe oplevelse at optræde 
med Gadd 16 aftener i træk, og det var 
fantastisk at spille for udsolgte kon-
certhuse i hele Norden, og jeg er utrolig 
stolt over at kunne konstatere, at de man-
ge publikums og arrangørers feedback 
alle rummede samme positive budskab 
som denne feedback, jeg modtog fra en  
af arrangørerne: ”Jeg gætter på at størstedelen 
af publikum som udgangspunkt var kommet 
for at opleve Gadd, men hvor var det fantastisk 
at høre, at I skabte et ligeværdigt samspil I en 
meget velsvingende koncert. Tusind tak for 
det!”.
Gadd´s kommentar efter den sidste 
koncert var: ” People really love this music – 
this could become a very unique trio!” 

Så planen er, at vi skal spille igen, og at 
der meget gerne skulle komme en cd-
udgivelse i år med liveoptagelser fra 
koncerterne.
 
Jeg er meget taknemmelig for, at 
Kapelmesterforeningen har været med til 
at muliggøre dette drømmeprojekt. Tak!
 

Fra 20. - 24. maj 2014 blev 
den 39. International 
Trumpet Guild Konference 
afholdt på Valley Forge 
Casino & Resort i King Of Prussia, 
Philadelphia - og hvad var det så? Det var 
fire dage, hvor alverdens trompetister, på 
tværs af både alder, køn, formåen og genre, 
mødtes for at udveksle erfaringer, visdom 
og høre hinanden spille. Dertil kommer, 
at en lang række af verdens producenter 
af instrumenter, mundstykker, gadgets og 
noder fremviste og demonstrerede deres 
produktlinjer for hinanden og for de godt 
1.000 trompetister, som strømmede til for 
at se, hvad der rørte sig på trompetfronten.

Udstillingen var inddelt i to afdelinger. Én, 
hvor der blev prøvet trompeter og andet 
‘larmende’ grej, og så én, hvor alt andet 
som noder, gadgets, instrumentkasser, 
var repræsenteret. Da jeg havde min 
trompetbog ‘Improve Your Game - 
Trumpet’, som jeg ville gøre opmærksom 
på, så var jeg blevet placeret i ‘stille’-
afdelingen - Gud være lovet! Jeg havde 
på forhånd forespurgt et par amerikanske 
kolleger om, hvor mange bøger jeg skulle 
møde op med og havde derfor kun fået 
fremsendt 30 stk og medbragte selv en 
række promotionkoder til min iBook 
version, som jeg også kunne sælge. Da 
min bog bliver solgt via nettet, guidede jeg 
envidere mange den vej og kan allerede 
nu se, at det har givet bon-
nus. Det vigtigste var, som
jeg havde planlagt hjem-
mefra, at få et netværk.

Det er ret hårdt arbejde at 
stå op i 8 timer om dagen 
i 4 dage og høre sig selv 
gentage det samme sales-

international Trumpet guild 
Konference 2014 
for trompetnørder
af Jan Glæsel

pitch igen og igen, men hvor er det dog 
bekræftende, at der er en utrolig velvilje 
til at høre om nye ting i sådan et forum. 
Mange af de trompetister, der deltog 
i konferencen, er lærere fra Colleges, 
Highschools, Marching Bands og pro-
fessorer fra diverse universiteter, som 
er på jagt efter nye input og materiale til 
deres virke og elever. Det var fra dem, min 
bog fik størst opmærksomhed.
I dagens løb, ved f.eks. frokosttid eller når 
der var koncerter et eller andet sted, så  
var der mulighed for at snakke med 
andre udstillere, eller smutte ned i lar-
meafdelingen og få prøvet noget grej. 
Jeg fik testet alle mulige forskellige in-
strumenter og grej produceret af et hav af 
forskellige producenter. Mange mærker 
havde jeg aldrig hørt om før, men af en u- 
trolig høj kvalitet. Fantastisk inspirerende 
set i forhold til det begrænsede udvalg 
som findes i de 2-3 messingblæserbutikker, 
der findes i København - og hvor var de 
forøvrigt?
Da jeg var bundet til at være på standen, 
var det svært at nå at få hørt mange af  
de koncerter, der blev afholdt. Til alt held 
så lå øvelokalet til koncerterne lige ved 

siden af det Ballroom, jeg var i, så jeg fik 
alligevel hørt en del. Det var fabelagtige 
performances, der trængte igennem den 
tynde skillevæg – whauu! Der var også 
koncerter om aftenen, men jeg valgte at 
bruge tiden på at finde andre udstillere, 
der kunne være interesserede i at dis-
tribuere min bog i andre lande. Her fik jeg 
skabt en masse gode kontakter, som der 
nu efterfølgende skal følges op på.

I’et i ITG står for ‘International’, og det 
vil folkene bag gerne have, at den er, men 
det er et fåtal deltagere, der kommer fra 
andre lande, så der gik ikke længe, før en 
mindre delegation stod på standen for at 
høre om Danmarks ry som ‘The Hub Of 
Europe’ og diskutere mulighederne for at 
få ITG til Europa. I ugens løb var det da 
også meget få udlændinge, jeg rendte ind 
i udover de inviterede solister, bl.a. Tine 
Ting Helseth, franske Trombamania og et 
par tyske Doktorer.
I 2015 bliver ITG afholdt i Columbus, 
Ohio, og jeg har da helt sikkert tænkt mig 
at deltage, hvis det er muligt. Nu ved jeg, 
hvordan det fungerer, og hvad jeg kan 
forvente. Jeg har tænkt mig at opfordre 
andre danske trompetister fra vores nye 
netværk, Danish Trumpet Society, til at 
komme i gang med at søge midler og 
finde tid til at deltage, så vi kan vise flaget, 
og så andre, frem for alt, kan opleve dette 
mekka for trompetister.

PS. Scan denne QR-kode 
med din smart-phone og se
og hør et 45 sek. uddrag af
det lydkaos, der stod på i 8
timer om dagen i 4 dage …

Jens Lindeman besøger standen                                   Jon Faddis kikker forbi                      Jan Glæsels stand



Optakt til general-
forsamling
indledning af Bodil Heister

Som optakt til generalforsamlingen havde 
foreningen inviteret Gustav Rasmussen til 
at præsentere Soundpainting.
I den gamle Cafe på havnekajen samledes 
en lille flok medlemmer til en kakofoni af 
mystiske bevægelser og fagter, der kunne 
være taget direkte ud af Monty Pythons 
”Ministry of Silly Walks”, bortset fra 
håndfagter i stedet for gakkede gangarter. 
Se den på YouTube, den varer 4:53. 
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Gustav gestikulerede og fortalte, og han 
fik os til at synge hver sin tone (altså i alt 
17 forskellige toner!) i en lille ostinat-figur, 
som han ved hjælp af håndtegn kunne 
regulere styrken, tempoet, balancen og  
hvem, der skulle improvisere. Altså ef-
terhånden som vi fik en fornemmelse 
for, hvad systemet gik ud på. Man skulle 
søreme holde tungen lige i munden, for 

der var mange tegn at huske.
Vi fik smagsprøver på enkelte af de ialt 
800 tegn, der udgør Soundpainting, som 
direktionssystemet kaldes. Et system, der 
kan bruges til improvisering eller ”live-
komponering”.
Gustav Rasmussen og Ketil Duckert var  
de første, der tog tegnsproget til sig og 
skabte ensemblet Borderline. De har eks- 
perimenteret med alt fra klassiske mes-
terværker af Stravinsky og Ravel til tvær-
kunstneriske projekter og freestyle rap.

https://www.youtube.com/watch?v=LZtvWz
K-gew 
https://www.youtube.com/watch?v=O4cL8ZI
HQeo

I mit arbejde som kapel-
mester på musicals har jeg ofte stået lidt 
magtesløs, når jeg skulle hjælpe en skue-
spiller med et sangteknisk problem. Jeg  
vidste, hvordan jeg gerne ville ha’ sangen 
til at lyde, men ikke hvordan jeg fik 
stemmen til at makke ret. Det er tit endt 
i diskussioner om toneart, tempo og u- 
mulige vokaler, en diskussion man som 
kapelmester ofte taber.
Det har Cathrine Sadolin (CS) med sin 
forskning ændret på. På baggrund af 
hendes videnskabelige arbejde med at 
undersøge stemmens funktioner er det  
lykkedes hende at skabe en helt ny  
forståelse for stemmeklangens opbyg-
ning. Hendes forskning resulterede i en 
banebrydende lærebog om sangteknik, 
Complete Vocal Technique (CVT), og 
udgør rygraden i den undervisning, der 
finder sted på Complete Vocal Institute 
(CVI) i København. Her uddannes hvert 
år dels sangere, indtil videre er tallet 
oppe på mere end 1100 fra 36 lande, dels 
CVT-lærere, som efter endt uddannelse 
ganske langsomt er ved at få fodfæste som 
undervisere i de lande, de kommer fra. 
Den mest markante forskel mellem CVT 
og de andre teknikker, jeg har stiftet 
bekendtskab med, er en ”no nonsense” 

fortsættes på næste side....

Hvordan hjælper man 
sangere igennem en 
musical? 
af Stig Christensen

Referat af Ordinær 
generalforsamling 

i dansk 
Kapelmesterforening
År 2014, den 10. april, kl. 17.00, 
afholdtes ordinær generalforsamling i  
Christianshavns Færgecafé, strand-
gade 50, København med følgende 
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskabsaflæggelse (bilag)
4. Valg af formand for ét år
5. Valg til bestyrelsen
 Jesper Grove Jørgensen og Peder
 Kragerup afgår ifølge vedtægterne,
 begge er villige til genvalg
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Evt. forslag fra medlemmer eller 
 bestyrelsen
9. Fastsættelse af indskud og kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret indskud
 kr. 500,- og kontingent uændret kr. 900,- 
 halvårligt
10. Eventuelt

Formanden, kapelmester Jesper Grove 
bød velkommen. Formanden oplyste, at  
22 medlemmer var mødt, inklusiv be-
styrelsen.

Ad dagsordenens pkt. 1 
– Valg af dirigent
Formanden foreslog advokat Pernille 
Backhausen som dirigent. Der fremkom 
ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede, at general-
forsamlingen opfyldte betingelserne i for- 
eningens love og anså general-
forsamlingen for lovlig og beslutnings-
dygtig. Dirigenten gav herefter ordet til 
formanden for aflæggelse af årsberetning.

Ad dagsordenens pkt. 2 
– Årsberetning
Dansk Kapelmesterforening har dags dato  
216 medlemmer. Siden sidste general-
forsamling har vi haft en tilgang på 12 
medlemmer, 1 medlem er slettet p.g.a. 
restance og 2 medlemmer er afgået ved 
døden. De 2 medlemmer, vi har mistet, er:
Per Goldschmidt, som døde 17. sept. 2013 
70 år gammel og Axel Pedersen, som døde 
12. februar 2014 91 år gammel. Der har 
været mindeord om begge medlemmer i 
foreningens blad. De 2 medlemmer blev 
mindet med et øjebliks stilhed.

KuRsusAKTIVITeT
Foreningen har ikke i det forløbne år 
afholdt kurser, men der planlægges i det 
kommende år kursus i Liepaja, Letland, 
kursus/dirigentkonkurrence for bigband-
dirigenter, ligesom vi vil fortsætte i et 
tættere samarbejde med Dansk Jazz-

musiker Forening om undervisning ved 
deres nye uddannelse for jazzkapelmestre. 

75-ÅRs FøDseLsDAGsKONCeRT
Foreningens 75-års fødselsdag blev 
markeret i Tivolis Koncertsal 2. august 
2013 med en opførelse af Emil Reesens 
Farinelli. En næsten fuld koncertsal op- 
levede en festlig aften med en veloplagt 
konferencier, fremragende unge solister 
og kor og orkester under ledelse af  
Jesper Nordin, der som dirigent var  
blevet udvalgt året før ved en dirigent-
konkurrence med Tivolis Symfoni-
orkester. Fødselsdagskoncerten var et 
resultat af et fint samarbejde mellem 
Dansk Kapelmesterforening og Tivolis 
Symfoniorkester, og der skal hermed lyde 
en tak til Tivoli for dette gode samarbejde.
Efter koncerten afholdtes en hyggelig re-
ception i Det Japanske Tårn, hvor Grethe 
Kolbes Mindelegat blev tildelt Marilyn 
Mazur.

NyT LeGAT
Fonden Arne Hammelboes Rejselegat 
er et nyt rejselegat, som uddeles for første  
gang 2014. Arne Hammelboe har tes- 
tamenteret kr. 1.000.000 til dette rejse- 
legat. Legatet uddeles med et årligt beløb  
på min. 1/15 af den oprindelige grund-
kapital. Legatet uddeles til dirigenter 
og solister, der vil videreuddanne sig  

tilgang til sang. Undervisningen er upræ-
tentiøs og ekstremt effektiv og måles 
udelukkende på resultatet, og jeg har 
været forbløffet over de resultater, der 
opnås. 
Første gang jeg mødte CS var, da jeg 
arbejdede som pianist ved et af hendes 
kurser på Dansk Artist Forbund. Her 
underviste hun professionelle sangere i sin 
nye teknik, der bygger på en opdeling af 
stemmen i 4 forskellige funktioner: 
1) Neutral, 2) Curbing, 3) Overdrive, 4) 
Edge.
Hver funktion karakteriseres af en ideal 
lydstyrke og ikke mindst et sæt ideale 
vokaler, og det er faktisk en ”aha-op-
levelse” at se og høre sangerens reaktion 
på teknikken. 

Jeg spurgte Ole Rasmus Møller, der selv er 
uddannet CVT-lærer, om hans oplevelser:
Mit møde med CS går 20 år tilbage. 
Allerede på det tidspunkt var hendes 
teorier banebrydende, så beslutningen for 
mig om at tage en læreruddannelse var 
oplagt, da tiden og chancen bød sig. Jeg 
nyder mit arbejde på CVI og de coach-
opgaver, jeg får udenfor instituttet. Udover 
den forskning, som enhver har tilgang til 
ved at studere CVI´s hjemmeside, har hun 
tænkt systemet igennem pædagogisk. Vi 
synes, det skal være enkelt og blottet for 
mystik at synge, og det til trods for at vi har 
en meget konkret tilgang til sangteknik. Vi 
skal i virkeligheden “bare” aflære dårlige 
vaner, hvis disse forhindrer os i  vores 
vokale arbejde. Vi skal guide sangerne, 
men ikke fortælle dem, “hvad der lyder 
godt, og hvad der ikke gør”. Med andre 
ord ikke tvinge vores smag ned over dem. 

Også som sanginstruktør eller kapelmester 
kan man bruge teknikken med sangeren, 

der ikke kan nå den høje tone eller taber 
luften midt i en frase. Skønt det kan være 
tricky at få især skuespillere til at ændre en 
vokal i en stavelse for at blive i stand til at 
synge frasen, er det utroligt, så hurtigt man 
kan opnå gode resultater, hvis man ved 
lidt om, hvordan vokalerne bedst placeres 
i munden, og hvordan man kan dreje  
dem, uden at det går udover forståelsen. 
Vi tilskuere lader ofte ting passere, når det 
gælder «alternative» måder at synge ord 
på. Tænk blot på alle de operapartier, hvor 
solisten ændrer en bagtungevokal som 
«larsen” a til e, eller helt frem til i for at 
kunne synge det, og hvor villigt publikum 
accepterer og forstår det. 
CVT er ikke et opgør med den eksi-
sterende sangteori, men snarere viden-
skabeliggørelse af de mange hypoteser og 
beskrivelser af stemmen, som sanglærere 
indtil i dag har anvendt. Der bliver fore- 
taget pædagogiske eftersyn på alle under-
visningsmetoder nu og da. 
Når man anbefaler en bestemt sangteknik 
- måske især som instrumentalist - bliver 
man nogle gange fanget i en nærmest 
religiøs krig, for alle har deres favoritter 
og slipper dem kun nødigt. For nogle 
sangere er stemmen nærmest en «second 
personality”, som har ”taget bolig” i 
staklen og i perioder tager over. For en 
musiker med et synligt instrument kan 
det tangere det overspændte, og jeg må  
indrømme, at jeg mistænker nogle san-
gere for bevidst at modarbejde den 
”synliggørelse” af stemmen, som CVT 
står for. Det er helt uforståeligt for mig og 
minder mig lidt om den modstand, der 
var (er?) i visse kredse indenfor rock/pop 
mod at lære noder. 

CS er med sit institut og den tilknyttede 
kompetente lærerstab efter min mening i 
gang med at skabe en hel ny generation 
af sangere, der via deres undervisning 
i CVT og det sociale netværk, der findes 
på stedet, vil skabe en ny og sundere 
sangkultur i Danmark.
Jeg kan som kapelmester med lejlighedsvis 
”pligt” til at instruere sangere kun an-
befale, at man sætter sig ind i teknikken 
og lærer dens mest basale principper at 
kende. Dette kan man gøre ved bl.a at 
besøge www.completevocalinstitute.com
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fortsat fra forrige side....
i udlandet og kan uddeles såvel efter 
ansøgning som uden ansøgning. Legatet 
uddeles af bestyrelsen for Dansk Kapel-
mesterforening.

BesKæFTIGeLsesMuLIGHeDeR
Atter i år må vi konstatere, at beskæf-
tigelsesmulighederne for danske diri-
genter er ringe – især set ud fra det i 
forhold til landets størrelse ret store antal 
professionelle kor, ensembler og orkestre. 
Hverken Danmarks Radio, Det Kongelige 
Teater eller landsdelsorkestrene ser det 
som sin opgave at deltage i udviklingen af 
unge dirigenttalenter, ligesom antallet af 
danske dirigenter ved disse institutioner 
er meget lille.
I Tivoli har vi måttet konstatere, at to af 
vores medlemmer er blevet sagt op fra 
deres kapelmesterstillinger på meget 
tvivlsomt grundlag og på en måde, som 
har fået foreningens advokat til at indgive 
stævning mod Tivoli.
Bestyrelsen har også fået flere hen-
vendelser fra medlemmer, som føler at 
mundtligt indgåede kontrakter med teatre 
eller orkestre er blevet brudt. Også her har 
foreningen ydet juridisk bistand – med 
positivt resultat til følge – men det må nok 
fastslås, at det er vigtigt, at en mundtlig 
aftale hurtigst muligt følges op af en 
skriftlig kontrakt, hvis man skal være på 
den sikre side.
Beskæftigelsessituationen ser lidt bedre 
ud på de mange danske teatre, ved mili-
tærorkestrene, basisensemblerne og ikke 
mindst amatørmusikken. Alle steder 
bruges overvejende danske kapelmestre, 
meget ofte med tilskud fra foreningens 
Gramex-midler. Af de mange ansøgninger, 
som bestyrelsen får, kan det ses, at selv de 
store professionelle ensembler i stigende 
grad søger foreningen om tilskud til 
dirigentlønninger. Det kan undre, at det 
ikke er en helt naturlig del af et orkesters 
driftsbudget, at dirigenter er nødvendige 
og koster penge lige som alle andre 
medvirkende.
På amatørmusikområdet er aflønning af 
dirigenter problematisk, fordi langt de  
fleste kor og orkestre er organiseret under 
et oplysningsforbund. Det betyder, at 
timetariffen ligger fast på et meget lavt 

niveau, og at der ikke må aflønnes for 
forberedelse, møder, planlægning og kon- 
certer. Problematikken er ikke ny, men 
da vi ser, at amatørmusikken bliver et 
større og større arbejdsområde for vores 
medlemmer, er det nok på tide, at vi 
arbejder hen mod at få amatørmusikken 
ud af folkeoplysningsloven for at give 
dirigenter og instruktører mere rimelige 
arbejdsvilkår.
Aalborg Symfoniorkester har som det 
sidste landsdelsorkester fået deres egen 
koncertsal i det nye Musikkens Hus, og 
Livgardens Musikkorps har endelig fået 
løst deres lokaleproblemer, de holder nu til 
i Stærekassen. De har dog endnu ikke fået 
en fast kunstnerisk leder, gæstedirigenter 
og vicedirigenter tager sig af det daglige 
arbejde. Endelig kan det nævnes, at 
Prinsens Musikkorps har fået en fast 
kunstnerisk leder, som dog er norsk.

FæLLesRÅDeT
Arbejdet i Fællesrådet har i det forgangne 
år være præget af et fint samarbejde 
mellem de 8 udøverorganisationer. Der 
skal ikke i Fællesrådet træffes større 
beslutninger, men det er et vigtigt organ 
for os små foreninger til at holde sig 
orienteret om, hvad der foregår rundt 
omkring i musiklivet.

DANsK KuNsTNeRRÅD
En vigtig opgave for Dansk Kunstnerråd 
er at være fælles organ og stemme udad-
til for alle danske skabende og udøvende 
kunstnere. Et at de emner, der har op-
taget rådet i det forgangne år, er de 
kreative/musiske fags placering i den 
nye folkeskolereform. I et høringssvar 
har man påpeget, at de kunstneriske fag 
ikke bare er nyttige støttefag til indlæring 
i de boglige fag, men har en selvstændig 
værdi. De musiske fag er vigtige, hvis 
fremtidens skole skal skabe ”Mennesker 
som har noget at leve for – og ikke bare 
noget at leve af”.
I Kunstnerrådets regi deltager Dansk 
Kapelmesterforening sammen med en 
lang række andre foreninger i projektet 
Rosengade – Kunst og Kultur under det 
store folkemøde på Bornholm. Formålet er 
også her at sætte kunst og kultur på den 
politiske dagsorden. Forhåbentlig lykkes 

det at råbe toneangivende politikere op, 
så kulturen kan få en langt mere central 
placering i deres politiske bevidsthed.

LILLe sKIVeReN
Sammen med 6 andre kunstnerorgani-
sationer har vi stadig andel i Lille 
Skiveren. Vi disponerer årligt over 3 uger. 
Datoer fremgår af bladet, og tildelingen 
foregår efter lodtrækning af de indkomne 
ansøgninger. Lille Skiveren undergik i 
2011 en omfattende ombygning og mo-
dernisering, og det kan stærkt anbefales 
at bruge huset. Man kan læse om de kom-
mende uger i bladet.

GRAMex OG COPyDAN
Det er glædeligt at kunne konstatere, 
at de kollektive midler fra Gramex 
samt midlerne fra Copydan fortsat er  
stigende. Ikke mindst midlerne fra 
Verdens TV udviser en stor stigning, 
og alle medlemmer opfordres derfor til 
omhyggeligt og rettidigt at indsende 
dokumentation for medvirken i TV-
produktioner til kassereren, det kan dreje 
sig om forholdsvis store beløb.

GRAMex
For første gang nåede vi op over 2,5 
millioner kr. ved årets udlodning af 
de kollektive Gramex-midler. Der er 
tale om det højeste beløb til dato for 
Kapelmesterforeningen, og derfor kunne 
vi fejre 75-års fødselsdagen i Tivoli med 
masser af musik i både Koncertsalen og 
på Harmonipavillonen. Bestyrelsen vil 
gerne her takke Nordea-Fonden for deres 
økonomiske bidrag til festlighederne. 
Med det pæne beløb fra Gramex samt 
midlerne fra Copydan AVU-medier 
til kollektiv uddeling har vi igen i år 
været i stand til at yde tilskud til langt 
de fleste af de projekter, fonogrammer 
og uddannelsesformål, der er blevet 
ansøgt om fra både medlemmer og ikke-
medlemmer. Ved de 9 bestyrelsesmøder 
i 2013 blev der behandlet i alt 197 an-
søgninger. Heraf blev der bevilget øko-
nomisk støtte til 164 formål. Det ligger på  
nogenlunde samme niveau som året inden  
og giver gode forhåbninger for Gramex-
midlernes anvendelse i de kommende år. 
Projektlegaterne er givet til alt indenfor 

koncerter, musikteater, festivals, sommer-
stævner, turnéer m.m. så langt væk som 
Californien, Ecuador, Zanzibar, Tyrkiet, 
Moskva og Kina. Et af de større beløb blev 
bevilget til Folkemødet i Allinge sidste 
sommer, bl.a. til et fællessangarrangement i 
forbindelse med ”Musikken i Rosengade”.  
Fonogramlegaterne tegner sig for 20 pct. 
af uddelingerne, og af de 37 produktioner, 
der har modtaget støtte, har de 33 ansøgt 
til indspilning eller udgivelse af CD’er 
eller DVD’er indenfor alle genrer. Noget 
kunne altså tyde på, at CD’en stadig er det 
foretrukne medie, når kapelmestrene skal 
have udgivet deres musik. 

VeRDeNs TV
På Kabel-TV-området, som administreres 
af Copydan Verdens TV, blev der ved den 
årlige udbetaling i december måned fordelt 
over 800.000 kr. til 27 rettighedshavere, 
som udgøres af kapelmestre og dirigenter, 
der har haft engagementer eller været 
genudsendt på TV i 2012. Herudover 
ønskede Verdens TV at få ryddet op i 
fortidens hensatte kabelvederlag, hvoraf 
nogle kunne dateres helt tilbage til 1995. 
For de fleste af årene var der tale om relativt 
små beløb, men for årene 2007-2010 kunne 
vi foretage en ekstra uddeling i februar 
måned, hvor de rettighedshavere, der 
tidligere havde fået Kabel-TV-vederlag for 
disse år, yderligere fik udbetalt i alt knapt 
400.000 kr.
Der er store summer til uddeling hvert år, 
og igen og igen må det understreges, at det 
er rettighedshaverne selv, der skal kunne 
dokumentere, de har medvirket på TV - og 
at det også betaler sig at følge med i,  hvilke 
produktioner der bliver genudsendt. Det  
skal fremgå af kontrakterne m.v., hvad  
der er udbetalt i dirigent- og kapel-
mesterhonorar. Kun derved kan vi sikre en 
korrekt og retfærdig fordeling af Kabel-TV 
til rettighedshaverne.

AFLøNNING AF BesTyReLseN
Efter bestyrelsens konstituering ved be- 
styrelsesmødet 14. november 2013, hvor  
der blev valgt ny formand frem til den  
ordinære generalforsamling i år, blev 
det besluttet at se nærmere på de ho-
norarer, som Formanden, Kassereren og 
Sekretæren modtager for deres daglige 

arbejde for foreningen. Honorarerne blev  
sidst reguleret i 2008, og i den mel-
lemliggende periode er medlemstallet 
steget fra 175 til 216 medlemmer i dag, 
hvilket naturligt nok giver sig udslag i en 
større arbejdsbyrde.
Der var enighed om, at gagerne fremover 
skulle være: Kassereren kr. 10.000 pr. 
måned, Sekretæren kr. 10.000 pr. måned 
(hvoraf de 3.000 er for arbejdet som 
Redaktør) og Formanden kr. 5.000 pr. 
måned. De nye gager trådte i kraft pr. 1. 
Januar 2014 og er gældende indtil videre, 
og indtil andet besluttes.

BLADeT
Vores blad Kapelmesteren udkommer fort-
sat 3 gange årligt. Det er et oplysende og 
læseværdigt blad med nyheder og aktuelle 
artikler.  Bodil Heister gør et vældig stort 
arbejde som redaktør og skribent, og det 
er glædeligt at se, at bladet modtager flere 
og flere indlæg fra medlemmer.

FACeBOOK
Foreningen har en facebook-gruppe, som 
er en lukket gruppe kun for medlemmer. 
Der er en del aktivitet på denne gruppe,  
og man melder sig til hos Bodil Heister. 

BesTyReLseN
En stor tak skal lyde til den siddende 
bestyrelse for et forbilledligt samarbejde. 
Den nuværende bestyrelse har kun un-
dergået få ændringer gennem mange år, 
men da formanden Frans Rasmussen i  
efteråret meddelte, at han ønskede at 
fratræde, måtte det nødvendigvis medføre 
ændringer. Næstformanden trådte efter 
vedtægterne til som formand, og Frans 
Rasmussen indvilgede i at fortsætte i 
bestyrelsen som næstformand frem til 
denne generalforsamling.
Bestyrelsen skal derfor i dag tage afsked 
med Frans. Det er ikke med glæde, vi gør 
det, men det er fuldt forståeligt, at Frans 
efter 17 år som formand ønsker at kunne 
koncentrere sig om andre opgaver.
Der skal lyde en stor tak til Frans for hans 
store arbejde for foreningen, den iver og 
entousiasme, han har lagt for dagen i det 
arbejde, bliver svær at erstatte. Heldigvis 
fortsætter Frans med at være ansvarlig for 
foreningens kursusaktiviteter.

Der var overvældende applaus.

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. 
– Valg af formand for ét år
Jesper Grove blev valgt med applaus.

Ad dagsordenens pkt. 5. 
– Valg til bestyrelsen
Jesper Grove Jørgensen og Peder Kragerup 
afgår ifølge vedtægterne, begge var villige 
til genvalg, men Jesper Grove nu valgt til  
formand. Henrik Vagn Christensen stil-
lede tillige op.
Peder Kragerup og Henrik Vagn Chris-
tensen blev valgt med applaus.

Ad dagsordenes pkt. 6. 
– Valg af suppleanter 
Mikkel Rønnow og Jonas Viggo Pedersen 
stillede op til valget, og blev begge valgt 
med applaus.

Ad dagsordenens pkt. 7
– Fastsættelse af kontingent og 

indskud - Bestyrelsen foreslår 
uændret indskud kr. 500 og 
kontingent kr. 900 halvårligt

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

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

Ad dagsordenens pkt. 9 
– eventuelt indkomne forslag fra 

medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

Ad dagsordenens 
pkt. 10 
– eventuelt



“Her i landet er det en almindelig opfattelse, 
at dirigenter fra udlandet er bedre og mere 
interessante”. For et dansk øre lyder det unægtelig 
velkendt. Ikke desto mindre faldt udtalelsen i New 
York i en samtale omhandlende yngre amerikanske 
dirigenters muligheder i USA som helhed. Ordene 
kom fra Andrews Sill, som er Music Director hos 
New York City Ballet. Det er klart, at New York 
tiltrækker toppen af uanset hvad fra alle steder 
i verden, men udtalelsen var alligevel enormt 
overraskende for mig. Med i samtalen var også 
NYCB’s Music Administrator, og deres overraskelse 
var tilsvarende, da jeg replicerede, at: “Sådan for-
holder det sig også hos os”. Spørgsmålet om, 
hvorvidt det også forholder sig sådan andre steder i 
verden, lod vi hænge i luften, og samtalen fortsatte 
i retning af hvor få amerikanske dirigenter, der 
egentlig var chefdirigenter for amerikanske orkestre. 
“Sådan er det også i Danmark” kunne jeg endnu 
engang fortælle! Hvis vi på vores side af Atlanten 
udvider horisonten til hele Europa, ser billedet 
nok lidt anderledes ud, men det er alt andet lige 
tankevækkende, at der er en parallel i tankegangen.

Når det er sagt, synes jeg, det er blevet meget 
bedre, og at udviklingen er positiv. Vores danske 
symfoniorkestre er heldigvis, bare i min tid, blevet 
meget mere opmærksomme på os danske dirigenter 
som sådan, og jeg er lykkelig for, at der her i landet 
ikke er indført kvoteordninger, der forsøger at re-
gulere nationalitet, køn eller andre ting på podiet.
Her er det altafgørende, at vi er valgt udfra vores, hel-

digvis vidt forskellige,
kunstneriske kompetencer.  

Vores kunstneriske stemme er 
vores berettigelse, og der er plads 

til os alle sammen, netop fordi vi er 
forskellige.

Dansk gastronomi har fundet en markant stemme 
internationalt ved at fokusere på noget særligt. 
Måske er Per Nørgaards begreb “det nordiske sinds 
univers” også relevant for en moderne dirigent, og 
måske har vi mulighed for at skærpe vores profil ved 
at søge inspirationen i vores særlige kunstneriske 
’terroir’. Uanset hvad, så glæder jeg mig meget til at 
være med til at arbejde for udviklingsmuligheder for 
os alle sammen, så vi kan møde arbejdsmarkedet 
dér, hvor vi er allerbedst, og hvor den fortsatte 
udvikling foregår i synergi med de opgaver, vi løser. 
Vi er i foreningen et kollegium af individualister med 
en enorm fælles ressource, som jeg glæder mig til 
at arbejde for og med, og jeg takker for valget til 
bestyrelsen.

Næstformand 
Henrik Vagn Christensen


