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Vinter  2015

Julehygge for Dansk 
Kapelmesterforenings 

medlemmer
Mandag d. 21. december 

kl. 17.00 - 19.00 på Admiral Hotel
Toldbodgade 24 - 28, 1253 København K

Vi serverer julegløgg og æbleskiver ved 
foreningens 78 års fødselsdag.

Kom og mød kolleger til hyggeligt samvær.

tilmelding allersenest d. 13. december hos 
sekretaer@kapelmesterforening.dk
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Runde fødseldage
18. dec. Kim Nowak-Zorde 40 år
28. dec. Jørgen Svare  80 år
9. feb. Ole Kibsgaard 50 år
14. feb. Søren Chr. Vestergaard 50 år
28. feb. Pierre Dørge 70 år
5. mar. David Firman 65 år
6. mar. Palle Mikkelborg 75 år
13. mar. John Frandsen 60 år
25. mar. Kjeld Lauritsen 60 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke.

Doktorgrad
Peter Ettrup Larsen har som den første 
symfoniske dirigent nogensinde opnået 
doktorgraden fra Sibelius Akademiet i 
Helsinki. Udover at skrive en afhandling 
med titlen: “Communicational Aspects 
of the Symphonic Music of Carl Nielsen” 
har Peter bl.a. også skullet dirigere 
fem koncerter med alle Carl Nielsens 
symfonier og solokoncerter. 
Afhandlingen kan læses her: 
http://ethesis.siba.fi/?language=en_EN&

Pædagogisk projektdirigent
Peter Ettrup Larsen har netop indledt 
en to-årig tilknytning til Aalborg Sym- 
foniorkester som “Pædagogisk Projekt-
dirigent”. Målet er at tage den formidling, 
der tidligere har været forbeholdt børne-/
familiekoncerterne, med ind i andre sam-
menhænge, så også det voksne publikum 
kan få ny viden om den klassiske musik.

Artistic Research
Jacob Anderskov har i august 2015 
afsluttet sit halvandet års Artistic Re-
search projekt Habitable Exomusics fi-
nansieret af Kulturministeriets pulje for 
Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed og 
Rytmisk Musikkonservatorium. 
Projektet omhandler struktureringsprin-
cipper i posttonal improvisationsmusik.
For overblik over projektets samlede  
kunstneriske output samt formidlings-
dimension, se: 
http://jacobanderskov. dk/?page_id=468

Aarhus Jazz Orchestra
Lars Møller ophører som kunstnerisk 
leder for Aarhus Jazz Orchestra med 
udgangen af september 2015. Efter knap 
4 års meget intensivt og inspirerende 
arbejde for AJO stopper han for at kunne 
fokusere mere på sit eget skabende og 
internationale arbejde. Samtidig er hans 
hustru startet som programchef for den 
klassiske musik i Tivoli, så familielivet 
hænger ikke sammen med et pendlerjob 
i Aarhus. Heldigvis er orkestret godt 
kørende.

Peter Hanke
tiltræder i september som underviser og 
leder af The Choral Conducting Program 
ved Royal Welsh College of Music and 
Drama i Storbritannien, med ansvar for 
masteruddannelsen af kordirigenter og 
ledelsen af konservatoriets to kor.

Ny chefdirigent
Thomas Dausgaard bliver chefdirigent for  
BBC Scottish Symphony Orchestra fra 
september 2016. 
Thomas dirigerede dem første gang i 2003; 
siden er deres samarbejde intensiveret, 
og i august optrådte de for første gang 
sammen på Proms i London.
BBC Scottish Symfoni Orchestra giver 
koncerter i City Halls i Glasgow, i det 
øvrige Skotland, på Proms, såvel som på 
internationale turneer.
Thomas er desuden æresdirigent for 
DRSO, chefdirigent for Det Svenske Kam-
merorkester og gæstedirigent for Seattle 
Symphony.

Vigtigt 
Husk at tjekke adresselisten på DKs hjem- 
meside, om din adresse, e-mail og telefon- 
nummer er korrekt. Vi sender en del grup- 
pemails ud med nyhedsbreve om ledige 
stillinger samt om arrangementer. 

25 års jubilæum
Det Jyske UnderholdningsOrkester og 
dirigent Vagn Egon Jørgensen har 25 års 
jubilæum efter årsskiftet.
Det blev stiftet af Vagn Egon i 1991. Han 
samlede studiekammerater fra Det Jyske 
Musikkonservatorium samt dygtige ama-
tørmusikere, og den første opgave var på 
Vilhelmsborg Festspil ved Aarhus.
Fra 1999 fik DJUO overenskomst med 
Dansk Musiker Forbund og blev fra 
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NYT om medlemmer 
 NYT fra foreningen            

  Nyheder  ved Bodil Heister 
den dag et 100% professionelt orkester. 
Flere musikere har været med i 25 år fra 
den første tone, og det borger for både 
kvalitet og sammenhold. Orkestret har 
spillet et væld af både nytårskoncerter  og 
teaterforestillinger (bl.a. Sound of Music 
og Evita) samt en mængde koncerter.
Danmarkspremieren på Evita på  Frede-
ricia Teater i 1997 blev startskuddet til 
Musical Akademiet i Fredericia.
 
Mindeord:  Aksel Wellejus døde 13. juli 
91 år gammel.

Aksel Wellejus var aktiv som dirigent langt 
op i alderen og opnåede således en længere 
karriere end de fleste af hans kolleger. 
Efter sin uddannelse herhjemme foretog 
han adskillige studieophold i udlandet, 
bl.a. Rom, Wien og Glyndebourne. Her 
mødte og oplevede han mange af tidens 
store dirigenter og stiftede bekendtskab 
med ikke mindst de store senromantiske 
symfonier.  
Allerede som 29-årig blev han i 1953 ansat 
som kapelmester ved Odense Byorkester, 
som det dengang hed. Her blev han i 15 
år og var således stærkt medvirkende til 
at udvikle det helt unge orkester både 
med hensyn til orkestrets størrelse og dets 
repertoire. 
Jeg har som barn og ung overværet talrige 
byorkesterkoncerter, hvor Aksel Wellejus 
præsenterede det odenseanske  publikum 
for de dengang næsten ukendte symfonier 
af Bruckner og Mahler. I 1968 forlod Aksel 

Wellejus Odense Byorkester og var i mere 
end 10 år fast kapelmester i Tivoli.
Han bevarede kontakten til Odense og 
var i mere end 30 år en skattet lærer og 
leder af orkesterskolen ved Det Fynske 
Musikkonservatorium. 
Aksel Wellejus’ repertoire var stort og 
bredt dækkende. Ud over  hans brede 
kendskab til det senromantiske repertoire 
(jeg tror, at han i sine år i Odense opførte 
langt flere symfonier fra denne periode 
end sine danske kollegaer) har han holdt 
utallige nykomponerede værker over 
dåben. Jeg husker især fra min Odensetid 
opførelser af Peer Gynt på Odense Teater 
med Harald Sæveruds musik og måske 
især den første skandinaviske opførelse af 
”West Side Story”, også på Odense Teater 
og også med Aksel Wellejus som dirigent. 
Men ligegyldigt hvilken musik, han diri-
gerede, er han altid blevet karakteriseret 
som dirigent med ord som ”ærlig”, 
”redelig”, ”kunstnerisk loyalitet” og 
”pralefri musikudøvelse”
Aksel Wellejus var medlem af Dansk 
Kapelmesterforening i mere end 60 år 
og har således oplevet alle foreningens 4 
formænd. 
Han var levende interesseret i for-
eningens trivsel og mødte altid op  
til generalforsamling og andre arrange-
menter. Det var derfor naturligt, at Aksel 
Wellejus blev udnævnt til æresmedlem i 
foreningen, og vi vil savne ham.

Jesper Grove Jørgensen
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Har du nogensinde oplevet en total 
solformørkelse?

Vi har!
Vi var på Færøerne i foråret for at være 
der, da et af jordens mest overvældende 
fænomener fandt sted. Og selvom vi var 
forberedt på, hvad der ville ske, kan ingen 
ord, ingen billeder, ingen forberedelse til-
nærmelsesvist beskrive den rystende og 
smukke oplevelse, en total solformørkelse 
er.
Vi har i Danmark oplevet delvise sol-
formørkelser, 80-90%, og det er fantastisk 
at være del af. Men de sidste få procent - 
dér, hvor månen HELT dækker for solen 
i et par minutter - det er så stærkt og så 

KapelmesTereNs 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

smukt, at det præger en for livstid. Man 
forstår fuldt, hvorfor en sådan oplevelse 
i gamle dage kun kunne tolkes som et 
guddommeligt tegn. Idag, hvor vi ved, 
hvad der sker, føler man sig berigende 
lille i forhold til naturens uendelige kræf- 
ter. Hvordan de godt to minutter, som den 
totale formørkelse varer, ophæver tids-
fornemmelsen og føles som en evighed.
Og man ønsker kun at opleve det igen - og 
så snart som muligt!

I et musisk sind sætter det så mange 
klange og sindsstemninger fri. Samme 
aften spillede det færøske symfoniorkester 
Gustav Holsts Planeterne og Bartóks 
3. klaverkoncert, og som tilhører ramte 
den musik direkte ind. Ikke mindst 
nattemusikken i 2. sats af Bartóks 
klaverkoncert hørte jeg på en helt anden 
måde efter morgenens naturfænomen. 
Og derefter samledes næsten 10000 
mennesker på Tórshavns centrale plads, 
og i næsten to timer sang alle den ene 
færøske hymne og sang efter den anden. 
Og jeg kan love for, at de kunne synge! 
Fuldtonende stemmer, der klang mellem 
husene – wow! Også her forbandt mor-

Formanden mener
Så gik den sommer, og til trods 
for det noget skiftende vejrlig 
har der som sædvanligt været 
travlt på revy- og festivalfron-
ten, hvor mange af vores medlemmer 
som sædvanligt har været travlt op-
taget; det er da også overordentlig 
glædeligt at konstatere, at der stadig er 
stor publikumsinteresse for at overvære 
levende musikudøvelse.
I denne sommer fik vi også en ny 
regering og dermed en ny kulturminister. 
Der skal lyde et velkommen til Bertel 
Haarder med en opfordring til at give 
den levende musikudøvelse bedre vilkår 
i Danmark. Ikke mindst indsatsen for at 
øge børn og unges musikinteresse bør 
styrkes væsentligt i og uden for skolen. 
Kulturministeren har også allerede væ- 
ret ude med at ville styrke kulturen i 
udkantsområderne. Min opfordring lyder 
i den anledning, at han først og fremmest 

skal give de mange orkestre, kor og andre 
ensembler, som allerede findes rundt om 
i Danmark, bedre økonomiske vilkår og 
dermed bedre muligheder for at kunne 
dække bredere rent geografisk.
Også amatørmusikken bør styrkes. 
Mange hundrede tusinder af mennesker 
dyrker musik på amatørbasis og fortjener 
mere professionelle grundvilkår for 
deres musikudøvelse. Jeg kan her bare 
nævne de ringe lønningstakster for 
professionelle instruktører, der er ifølge 
folkeoplysningsloven – de bør forbedres 
snarest muligt.

På det sidste er også DR’s public service 
forpligtelser kommet på dagsordenen. 
Public service forpligtelsen påhviler an- 
dre end DR, men da DR uden tvivl 
er landets største musikformidler, er  
det værd at se på, om DR lever op til de  
krav som stilles i Radio- og fjensynsloven: 
”at sikre befolkningen et bredt udbud af  
programmer og tjenester omfattende ny- 

genens oplevelse menneskene. 

Det færøske band Hamferð havde den 
helt fantastiske idé at spille live på 
toppen af et af fjeldene med fjorden som 
baggrund, mens solformørkelsen fandt 
sted. Den video, som de indspillede, kan 
ses på youtube - forbindelsen mellem 
natur, menneske og musik er fanget på en 
helt særlig smuk og poetisk måde.

I retrospekt kan jeg mærke, hvorledes den 
overvældende naturoplevelse har taget 
fat i mit eget forhold til musik og til det 
at musicere som dirigent. At forbinde 
mennesket med naturen - at følge sine 
egne oplevelser HELT ud, til de sidste, 
afgørende procenter - det har jeg taget 
med fra den dag på Færøerne, jeg aldrig 
vil kunne glemme.

Og jeg kigger allerede efter den næste 
solformørkelse - den må vi opleve !

Her er et link til youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=feR12pQ8dXc
Se den - det har mere end en kvart million 
mennesker allerede gjort!

hedsformidling, oplysning, undervisning, 
kunst og underholdning”. Det hedder 
også, at programvirksomheden skal lægge  
særlig vægt på dansk sprog og kultur  
og give programtilbud, som reflekterer 
mangfoldigheden af kulturinteresse i det 
danske samfund”. 
I den forbindelse kan man stille mange 
spørgsmål: Stimulerer DR dansk musik 
(herunder vækstlaget) bredt nok?
Er DR’s musikprofil mangfoldig nok? Er 
der nok fokus på det mangfoldige musikliv 
udover DR’s egne ensembler. Mange 
flere spørgsmål trænger sig på, og vores 
forening har da også sammen med flere 
andre organisationer i Dansk Kunstnerråd 
taget initiativ til en dialog med det Public 
Service udvalg, som den tidligere regering 
nedsatte for at diskutere, hvordan man i 
fremtiden skal se på, hvad Public Service 
forpligtelse er i et mediebillede, som for-
andrer sig hurtigere, end vi næsten kan 
følge med.
Jesper Grove Jørgensen

Den 18. september mødtes 60-70 nørder på 
Lunds Universitet. Anledningen var den 
danske og den svenske kapelmesterforenings 
første fælles arrangement: paneldiskussion om 
dirigentens lederskab.
Et engageret – og enigt – panel drøftede diri-
gentens rolle i det store klassiske orkester foran 
et meget interesseret publikum. 
I panelet sad orkesterdirigenterne Per-
Otto Johansson og Giordano Bellincampi, 
musikerne Toke Lund Christiansen samt  
Lukasz Jarmer, bassist i Malmö Sym-
foniorkester, og psykolog ved Lunds Uni-
versitet Jitka Lindén. Moderator var Patrik 
Andersson (director musices ved Lunds 
Universitet). 

De første minutter  
Giordano fremhævede tilliden i de af-
gørende første minutter, dirigenten møder 
et nyt orkester. Det drejer sig om  bevidst 
at etablere et fælles rum med musikerne 
ved at fokusere på det fælles projekt, på 
selve værket. At udstråle en ’trang’ til 
det musikalske forløb og at påtage sig 
det nødvendige ansvar. Men også at stå 
ved sin sårbarhed i den udsatte position. 
Vise sit sande jeg, satse sig selv. Denne 
risikovillighed vil styrke ens troværdighed 
på pulten foran orkesteret. Dette er ikke en 
social interageren. 
Giordano fortalte en historie som viste 
en anderledes kontant vinkel på risi-
koen: Han skulle dirigere et større tysk 
symfoniorkester for første gang – på vej 
hen til dirigentpulten så han på flere af 
musikernes nodestativ en seddel, hvor der 
stod: BELLINCAMPI? JA oder NEIN.  Så 
barsk er det, når alt kommer til alt. 
Toke kunne tilføje, at orkestret er et 
kollektiv, og i dette kollektiv er der mange 
små kollektiver – helt ned til den enkelte 
solist. Alle har meninger, og det fungerer 
kun, hvis man bøjer sig for hinanden 
i arbejdet. Den moderne dirigent ved-
kender sig, at det er et fælles projekt. Toke 
fortalte en anekdote om en solooboist, der, 
adspurgt om hvilken dirigenttype han 

foretrak, sagde: ’Jeg er stort set ligeglad, 
bare han ikke ødelægger mine soloer!’
Per-Otto tilsluttede sig tanken og tilføjede, 
at samspillet er en vekselvirkning, en 
flydende overgang, hvor ledelsen skifter 
fra solist til dirigent.  
Giordano tilføjede, at han skelnede mellem 
’tålt ophold’ versus egentligt samarbejde. 
Tålt ophold er f.eks. en uges arbejde og 
en koncert. En professionel ting, hvor det 
handler om at komme hinanden i møde 
og levere en fin koncert. Han tilføjede, at 
JA oder NEIN måske i virkeligheden er en 
sund tilgang til samarbejdet – og det går 
begge veje. 
Og så tilføjede Giordano til Tokes anek-
dote: Men hvad nu, hvis dirigenten er så 
dygtig, at han umærkeligt kan manipulere 
oboisten til at tro, at han afleverede sit eget 
personlige bedste bud? 
  
Om konflikthåndtering 
Giordano og Per-Otto var enige om, man 
aldrig måtte diskutere dirigentens be- 
slutninger foran orkestret. Der er struk-
turer, man må holde fast på for at 
kunne bevare dirigentens autoritet. Om 
nødvendigt kan diskussioner klares i 
pausen. 

Om Magi
Toke: Dirigenten er begrænset i sin 
kommunikation, han kan kun anvende 
det gestiske, og alligevel kommer der et 
budskab – og så kommer magien. Toke 
vendte sig mod Giordano og sagde: Du 
snakkede om at være ægte, at være genuin, 
og det er det helt centrale ord! 

Formanden for Kapelmesterforeningen Jesper 
Grove Jørgensen og ordförande for Svenska 
Dirigentföreningen Leif Karlsson

Om magien
af Ture Larsen

NYT 
medlem
ved Bodil Heister

Mads Løkkegaard
38 år, Hellerup

Mads er uddannet guitarist på Aarhus 
Musikkonservatorium i 2002 og er sanger, 
komponist, tekstforfatter og kapelmester. 
Har de sidste 15 år spillet med kunstnere i 
Danmark og udland, bl.a. med Peter Belli, 
Carpark North, Julie Berthelsen, Mads 
Langer, Rugsted/Kreutzfeldt og Rasmus 
Seebach, som han spiller fast med.

Mads har også været musiker i diverse 
tv-shows og teateropsætninger, bl.a. den 
Reumert-vindende teaterforestilling “69”,  
der blev sat op på Holbæk Teater og 
senere i Stærekassen.
Udover at være musiker underviser 
Mads også, hvilket har resulteret i både 
en guitar-undervisnings-dvd og clinics 
gennem de sidste mange år.
Mads er i øjeblikket i gang med en ny 
sæson af Voice Junior på TV2, hvor han er 
kapelmester. 
Han håber, at hans nye hobby, kitesurfing 
ikke ødelægger hver en knogle i hans 
krop, så en aflysning af showet bliver 
aktuel. 
Pt. surfer han dog så langsomt, at der ikke 
er fare for skader...
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”Armene ned. Fokusér på 
dét, du skal. Op med hagen. 
Brystkassen frem. Det er dig, 
der bestemmer. Brug dine øjne”…
Ture Larsen prøver at fjerne alle forstyr- 
rende finurligheder fra de lægestude-
rende: ufrivillige mundbevægelser, krad-
sen sig på halsen, tungen i kinden osv.
”Der er mange uhensigtsmæssige be-
vægelser, og de virker forstyrrende, når 
man står som leder i en akutsituation 
foran et team. Der må ikke være noget, 
der forvirrer signalet – man skal udgøre et 
roligt billede”, fortæller Ture.

Undervisningen i Nonverbal Kommuni-
kation og Teamledelse foregår på 
Nordsjællands Hospital for de medi-
cinstuderende og yngre læger.
Hurtige beslutninger og klar kom-
munikation kan være forskellen på liv 
og død på et moderne akuthospital. 
Derfor skal lægerne blive bedre til at 
spille sammen, og det er formålet med 
dette utraditionelle uddannelses- og 
forskningsinitiativ.

Hvordan det hele 
begyndte
Randi Beier-Holgersen 
er klinisk lektor og 
overlæge på kirurgisk 
afdeling på Nord-
sjællands Hospital. 

Hun er også en ivrig 
amatørmusiker, og 
i sin fritid spiller 
hun basun i tre 
orkestre. To af disse 
blev dirigeret af 
Ture Larsen. Hun 
så, hvordan han 
styrede orkestrene

Hvad har en dirigent og en 
akutlæge til fælles?
Kan dirigentens kompetencer anvendes af andre faggrupper?
af Bodil Heister

med de mange musikere uden at sige 
noget - kun ved hjælp af krop, gestik og 
øjne.

Randi træner til dagligt yngre læger i, 
hvordan man træder i karakter som leder 
for et team omkring en akut patient.
Det foregår på SimNord (Kvalitets- og Ud- 
viklingsafdelingen, Simulatorenhed  Sim- 
Nord, Nordsjællands Hospital), hvor 
lægerne øver sig på dukker i behandling 
og operationer.
Randi kunne se en parallel mellem den 
funktion, en dirigent har foran et or-
kester, og teamlederen, der skal lede en 
akutsituation på et sygehus. De fokuserer 
begge udelukkende på at styre det faglige 
projekt og lader deres team udføre ar-
bejdet efter deres ordrer. Koncerten og 
den akutte situation er intense topstyrede 
forløb, hvor der skal tages beslutninger 
her og nu.   
”Hvis man har en patient, der har fået 
hjertestop, så myldrer det ind med otte-ti 
personer, der ikke nødvendigvis kender 
hinanden”, fortæller Randi. ”En af dem 
er en anæstesilæge (den læge, der er 
teamlederen og tager sig af bedøvelse 
mm), så er der sygeplejersker, servicefolk 
og medicinere. På få sekunder skal lægen 

finde ud af, hvem der er hvem, træde i 
karakter, fordele rollerne og sørge for, at 
holdet spiller sammen. Holdet har måske 
højst 10 minutter til at redde patienten.
Svigter lederskabet kan det få katastrofale 
følger”. 

Orkesterdirigenten arbejder i en mange-
årig kultur, hvor gestik og nonverbal 
kommunikation er hans værktøj. 
Der undervises ikke i ledelse på me-
dicinstudiet og slet ikke i de nonverbale 
virkemidler. Undersøgelser viser, at 9 ud  
af 10 fejl på hospitalsstuen beror på svigt 
eller misforståelser i kommunikationen. 
Kan man understøtte teamlederens 
kommunikation og ledelse med diri-
gentens kompetencer, vil de akutte 
situationer kunne afvikles klarere og 
måske med færre misforståelser. Det 
nonverbale er en meget stærk kom- 
munikationsform, der nærmest aflæses  
intuitivt. Undersøgelser viser, at det  
nonverbale udgør over 50% af kom-
munikationen mellem mennesker.  
”Måske kunne jeg overføre disse kom-
petencer til mine studerende”, tænkte 
Randi og kontaktede Ture. Han var med 
på ideen. Ture er nu indskrevet som PhD 
studerende på Sundhedsvidenskabeligt 

Fakultet, Københavns Universitet og er 
otte måneder inde i sit forskningsprojekt 
med Randi som hovedvejleder og en 
professor og psykolog fra Herlev Hospital 
som med-vejledere.  

”Som orkestermusiker har alle oplevet at 
der kommer en ny dirigent ind i rummet, 
og i løbet af få sekunder ved man, om 
han er til noget”, fortæller Ture. ”Vi har 
alle et fælles nådesløst klarsyn, når vi 
møder et nyt menneske. Vi aflæser og 
dømmer lynhurtigt. Og en person, der 
er så eksponeret som en dirigent, må 
kende sin fremtoning og sine virkemidler 
indgående, ellers får han ikke en chance 
på podiet. 
Jeg lærer de studerende at kontrollere 
dette førstehåndsindtryk, hvordan man 
udståler autoritet, kontrol og ro. Det 
gælder her først og fremmest om at 
være 100% fagligt fokuseret, og ligesom 
dirigenten, der fokuserer på værket, skal 
lægen fokusere på patienten. (Se i den 
forbindelse Giordanos udtalelse i artiklen om 
Lund side 4).
Dernæst lærer jeg de studerende, hvordan 
de skal bruge deres hænder, øjne og krop 
i arbejdet. Mange af de yngre læger er 
usikre, de har ingen erfaring med ledelse 
og er i situationen måske mere optaget af 
deres egen medicinske faglighed, og så 
går de i stå - ledelsesfunktionen udebliver. 
Man skal tage ”autoritetsjakken” på. Man 
kan sagtens stå og hyggesnakke med sine 
musikere eller med sine medarbejdere i 
en pause, men når man går op på podiet 
eller ind på hospitalsstuen, skal man tage 
”jakken på”, fortæller han.

”Musikerne og det professionelle team 
vil gerne ledes og vil gerne have én, der 
er rolig, kompetent, nærværende og er i 
stand til at agere på det, der finder sted”.

En interessant pointe i denne sammen-
hæng er foreningsmedlem Svend Aa-
quists sammenligning af dirigenten, 
hospitalets akutpersonale og militærfolk, 
som han skrev om på bagsiden af sidste 
blad. Svend skriver bl.a.: ”Til frokosterne 
i officersmesserne lærte jeg et helt andet 
erfaringsfællesskab at kende. Et fælleskab 
baseret på beslægtede arbejdsvilkår i  
henseende til metierens krav til handle-
kraft, selvtillid, beslutsomhed og risiko- 
villighed. Jeg mødte dybt seriøse men-
nesker, der vidste, at alt, hvad de 
gjorde, kunne gå grueligt galt, men  
handles skulle der, præcist og koncen-
treret. Mest af alt koncentreret! Erfaring 
er vigtig, men intuition er uundværlig. 
Der er ingen råd til tøven – og enhver 
bortforklaring eller undskyldning er 
irrelevant. 
Det blev klart for mig, hvorfor jeg altid 
havde haft så let ved at etablere en 
selvfølgelig, næsten ordløs, forståelse 
med f. eks. akutlæger og –sygeplejersker. 
Og måske hvorfor de allerbedste ama-
tørmusikere ofte kom fra den slags 
erhverv”. 

Hvordan en undervisningssituation 
kan foregå
De studerende læger er sammen i en 
lille gruppe på 4-6 kursister. De bliver 
først præsenteret for et simpelt 4-skema, 
hvor de på skift dirigerer hinanden 
i en kendt børnesang. Det er meget 
grænseoverskridende for dem at stå 

foran resten af holdet og dirigere. De er 
langt borte fra deres comfort-zone. De 
får personlig feedback med det samme. 
Unoder og finurligheder bliver renset 
bort. Hagen kommer op, brystkassen frem 
osv. Resten af holdet iagttager processen 
og ser, at det virkelig fungerer. Der var en 
studerende, der efter et kursus skrev ”[…] 
jeg vil påstå, at jeg lærte mest, når de andre 
blev instrueret, og jeg tog den kritik/ros, som 
de fik, og brugte på mig selv”.
Der er ikke to kursister, der er ens, men 
der er nogle af de samme tendenser, som 
fx ”pigesmilet”, den lidt usikre stivnede 
grimasse, som nogle kvinder prøver at 
komme af med. 

”Jeg ville gerne give de studerende en  
udfordring, nemlig at dirigere et fler-
stemmigt orkester og at arbejde med 
forgrund, baggrund og kontrapunkt,” 
fortæller Ture. “Løsningen var at lave 
et ghettoblaster-orkester. Vi købte 6 
ghettoblastere (5 små og en stor - og 
der er altid kamp om at få den store…). 
Jeg komponerede 10 forskellige lyde/
musikalske udsagn, der fungerede 
fint sammen, og producerede 
seks cd’er med disse lyde - i alt 10  
”numre”. Dirigenten havde nu et orkester 
med seks musikere og skulle selv 
vælge en af de ti lyde fra hver musiker. 
Vedkommendes parametre var start, stop, 
kraftig og svag. 
Lederen skulle så - først frit og senere  

fortsættes på næste side....



efter partitur - dirigere et forløb, hvor 
han/hun uden ord skulle tage sig af hver 
musikers rolle og funktion i det store 
billede.”  

”Der var en af kursisterne, der meddelte, 
at det dér med lederskab bestemt ikke 
var noget for hende, det var ikke i hendes 
natur”, fortæller Ture. ”Når kursisterne 
dirigerede forløbene med ghettoblasterne 
varede de typisk 2-3 minutter. Da det 
blev den skeptiske kvindes tur, blev hun 
så opslugt, at jeg efter 12 minutter måtte 
afbryde hende. Hun glemte tid og sted 
og stod rank som en dronning og skabte 
et overvældende intenst forløb med sit 
orkester”.

Derefter flytter seancen ned i simu-
lationsafdelingen, hvor kursisterne gen-
nemfører realistiske akut scenarioer på en 
dukke. De trækker et kort med den rolle, 
de skal spille, hvor én er teamlederen. 
Holdet gennemspiller en situation, der 
i hospitalssammenhæng er lidt mere 
realistisk. Det er indlysende, når man ser 
øvelsesvideoerne, hvilken forskel, der er 
på personernes kropssprog før og efter 
dirigentøvelserne. Man kan tydeligt se, 
at personen ved de første øvelser ikke er 
trådt i lederposition, men står og famler 
forvirret ud i det blå, og der er ingen 
autoritet at spore. 
Efter mere træning kan man se for-
andringen. Man tror pludselig på den, 
der leder. De studerende ser løbende 
videoerne af sig selv, og kan helt klart se 
forskel fra dag 1 til dag 2. Det er for de 
fleste deltagere en stor øjenåbner, og de 
bliver bevidste om, hvordan man kan 

kommunikere uden ord. 
I en situation, hvor de studerende skal 
spille en scene på en hospitalsstue, 
kan det hele falde fra hinanden under 
simulationen, fordi teamlederen er usikker 
og ikke har styr på sin lederfunktion og sit 
kropssprog. 
Selvom de lærer nonverbal kommu-
nikation på uddannelsen, er dirigent-
øvelserne, hvor de selv er aktive, mere 
synlige. De kan bedre fornemme, hvordan 
man kan overføre det til den virkelige 
verden.

En studerende skrev efter 2. kursusdag: 
”[…] Sindsygt vigtigt aspekt af virket som 
læge, som jeg før i dag ikke var klar over, 
manglede i vores eksisterende uddannelse”

Randi fortæller: ”Vi er i øjeblikket i 
dialog med Københavns Universitet 
om en eventuel implementering i me-
dicinuddannelsen på Sundhedsviden- 
skabeligt Universitet. Og Ture og jeg rejser 
verden rundt og fortæller om projektet på 
internationale medicinske-pædagogiske 
konferencer. Vi har været i Skotland og 
Canada og skal til Vancouver, Istanbul og 
Singapore inden for det næste år”.

En halv million kroner til projektet
Tryg-Fonden har støttet projektet med 
over en halv million kroner.
I den første fase af undervisningsprojektet 
har der været fokus på at styrke den 
nonverbale kommunikation hos lægerne, 
så de i akutte situationer straks kan 
indtage teamlederrollen, træde i karakter 
og udvise autoritet. Men skal teamet 
fungere, er det nødvendigt, at hele holdet 
spiller sammen, og derfor vil læger og 

sygeplejersker blive undervist sammen i 
anden fase, som gik i gang her i efteråret.
”Sygeplejerskerne skal også forstå kom-
munikationsformen”, fortæller Randi. 
”De skal trænes i at være opmærksomme, 
reagere på de beskeder, der kommer - se  
op og søge øjenkontakt. Det er også vigtigt, 
at de selv får prøvet teamlederfunktionen. 
I nogle tilfælde kan sygeplejersker faktisk 
have teamlederrollen. Ved hjertestop er 
det måske en sygeplejerske, der finder 
patienten, så hun må tage rollen på sig, 
indtil anæstesilægen kommer og kan tage 
over.
Det samme gælder, når der fra senge-
afdelingen bliver tilkaldt et mobilt akut 
team fra intensiv, fordi en patient plud-
selig får det dårligt. Også her er det 
sygeplejerskerne, der må tage styringen, 
til en ny teamleder dukker op”.

Brobygning mellem hospitalsbranchen 
og musikbranchen
”Der findes allerede flere forskellige ek-
sempler på, at musikken kan tilføre værdi 
til sygehusets praksis”, fortæller hun. 
”F.eks. bliver der i dag afspillet musik 
i flere ambulancer, på fødestuer og 
operationsstuer, fordi man har fundet ud 
af, at musikken kan berolige patienterne 
og være med til at nedsætte stress, så de 
kommer sig hurtigere.
Et projekt som dette, Ture og jeg er i gang 
med på vores hospital, er interessant, 
fordi man bruger musikerens og diri-
gentens kompetencer meget direkte. 
Jeg tror, at man vil se langt flere af disse 
samarbejder fremover, hvor musikere 
går ind og hjælper virksomheder med 
at øge deres ydeevne og produktivitet, 
fordi de simpelthen har et andet blik for 
kommunikation og samarbejde”, afslutter 
Randi.

Et eksempel fra den virkelige verden, 
hvordan en dirigent kan dirigere kun 
med øjnene, er Bernstein. Se klippet 
på youtube: ”Bernstein conducts with 
face” (Haydn Symphony No 88 4th mov. 
Bernstein Wiener Philharmoniker)

fortsat fra forrige side....
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Kulturmøde på 
Nykøbing mors
af Peter Hanke

Som deltager på Kulturmødet 
2015 var det interessant både 
at følge debatter, samtaler og 
begivenheder på nært hold. Tre interes-
sante aspekter kalder på kommentarer 
og refleksioner; kulturmødets karakter 
og udviklingsmuligheder, kulturminister 
Bertel Haarders åbningstale og sam-
talekulturens natur.

Kulturmødet udvikler sig positivt. Med 
denne tredje version er der ikke længere 
tvivl om berettigelsen af denne form for 
sensommerdialog mellem institutioner, 
politikere og kulturaktører i bred for-
stand. Folkemødet på Bornholm i juni er 
forbillede, men i denne mindre form – 
med større overskuelighed og dedikeret 
intimitet – er der basis for en meget 
lovende årlig begivenhed, der kan gøre 
kulturlivets sæsonstart betydeligt mere 
dagsordensættende, end vi plejer at se. 
Kritikken af Folkemødet på Bornholm 
er, at ”folket” mangler. Dette bør Kul-
turmødet kunne frigøre sig fra.
Kulturmødets arrangører bør med det  
samme følge succesen op med en lang- 
sigtet strategi for at udnytte, at de 
lokale og regionale kræfter formår at  
skabe en levedygtig og slagkraftig be-
givenhed uden for de store byer. Og det 
burde f.eks. være ret banalt at forklare 
beslutningstagere på Mors og omegn, at 
der er omsætning og interesse at hente, og 
for storbyens spinatfugle at Limfjorden er 
blevet hip.
Da kulturlivet naturligvis er en del-
mængde af samfundsliv, kunst og politik, 
vil Folkemødet på Bornholm ikke længere 
kunne være et forbillede – hverken 
lobbyister og interesseorganisationer vil 
være interesseret i at drive to mødesteder 
på længere sigt, og derfor er det vigtigt 
at udvikle den særlige kvalitet, der er 
ved Kulturmødet. Der bør skabes en 
selvforståelse, der rækker udover glæden 

ved at se et voksende antal deltagere, der 
gør intimiteten til et adelsmærke som et 
kammermusikalsk samspil. Den æstetiske 
dimension af kulturmødet vil være en 
fremtidig succesfaktor.

Den nye kulturministers entré
Som nyudnævnt kulturminister var det 
naturligvis oplagt, at Bertel Haarder 
gjorde sin entre overfor kulturlivet ved 
Kulturmødets åbningstale. Og en ny sam-
mensætning af Folketinget før sommer 
gav også mange andre kulturpolitikere 
anledning til at vise ansigter og markere 
sig ved en ny politisk sæson.
Haarders tale var langt mere end vel-
menende høflighedsfraser og rituel aner-
kendelse af Kulturmødet. Som fadder til 
”storesøster” Folkemødet på Bornholm 
var hans højskoleinspirerede begejstring 
forståeligt stor, og han stillede op til 
mange interessante konfrontationer og 
samtaler med gejst og talelyst. Men 
der kom også programerklæringer fra 
ministeren med fikspunkter som ildsjæle, 
talentudvikling og fællesskab, som man 
må regne med vil præge ministerens 
prioriteringer i den nye folketingssamling. 
Denne mulighed for, at kulturens minister 
fremover kunne anvende Kulturmødet 
som affyringsrampe, bør arrangørerne 
gribe fat i.

samtalekultur og tilgængelighed
Den tredje refleksion handler om sam-
talekulturens muligheder på Kulturmødet. 
Jeg deltog selv som moderator i en salon 
om crowdfunding og fondspraksis, ar-
rangeret som et samarbejde mellem 
Kulturmødet og kulturledelse.dk. Over 
det sidste år har vi hos kulturledelse.
dk udviklet salon-konceptet og fik mu-
lighed for at knytte dette sammen med 
Kulturmødets intimitet og åbenhed. Et 
særdeles godt match, viste det sig, hvor 
specialister og debattører kommer helt 
tæt på salondeltagerne i en symmetrisk 
mødeform, der kommer til at stikke 

dybere end den serielle ”talking heads”-
paneldebat.
De fire gennemgående moderatorer 
(Clement Kjærsgaard, Stephanie Sur-
rugue, Christian Have og Helle Solvang) 
kompletterede i øvrigt hinanden godt, og 
afviklingen af debatter og samtaler forløb 
særdeles professionelt – en vigtig del af 
succesen. Når der alligevel er grund til en 
refleksion om dybden af samtalekulturen 
på Kulturmødet, er det alene pga. af en 
mild ærgrelse over, at det store potentiale 
af intimitet ikke udfoldes helt. Når landets 
institutionschefer, kulturpolitikere, be-
slutningstagere og mange specialister er  
tilstede samtidigt, kunne den demo-
kratiske samtale mellem dedikerede 
og vidende mennesker komme meget 
dybere. Selvfølgelig kan man selv på 
mødet opsøge Haarder, Hesseldahl og 
alle andre VIPs på pladsen, men dette 
sker kun sporadisk med albuerne forrest 
og under tidspres, da alle skal videre til 
næste debat. Iscenesættelsen af debatterne 
kunne indeholde en stærkere kuratering 
af denne mulighed for tilgængelighed.

Her er et par forslag:
• Raffinér møder, samtaler og debatter  
     endnu mere
• Integrér kunsten i samtalerne med en  
  stærk kuratering og relevans – ice- 
     breakers er irrelevante
• Gør alle de mange specialister til- 
   gængelige for mødedeltagerne på en 
     generøs og organiseret måde

Hvis Kulturmødet opfinder en samtale-
form inspireret af højskoletraditionen, 
som står stærkt lokalt, hvor VIP-effekten 
nedtones til fordel for en ny, æstetisk og 
generøs samtaleform mellem høj og lav,  
vil Mors kunne forny det danske kultur-
livs samtale med sig selv.



Det blev to uforglemmelige forestillinger, 
som jeg husker mest for Leonore Ouver-
turen der ofte bliver spillet som mellem-
spil i sidste akt. Her blev Staatsopern Or-
chester til Wiener Philharmoniker, og jeg 
har sjældent spillet så kraftigt på min cello.
Efter ouverturen fik Leinsdorf rejst orkes-
tret op tre gange til ørebedøvende jubel!!!
En kollega i cellogruppen vender sig 
pludselig mod mig og siger: 
”Die klatschen für Sie!”
Jeg fik en gang at vide af en ældre kollega i 
orkestret at: ”Sie wissen ja Herr Ehde das, 
als gast in diesem Orchester müssen sie 
immer voll spielen! Som gæst i orkestret 
må de altid give alt! Sagt og gjort.

Jeg fortsatte med at besøge orkestret også 
efter min  studietid og havde herlige 
oplevelser med bl.a. Zubin Mehta  
(f. 1936), der er den nulevende dirigent, 
der har dirigeret Philharmonikerne 
længst.

(se billede)

Zubin Mehta

John Ehde spiller cello med Wienerfilharmoni-
kerne i Mahlers 3e symfoni, Wiener Staatsoper.

Det var som om, hans musikalske 
engagement først for alvor blev skruet på 
i de stærkere og mere intense passager.
Samtidig kan man mene, at Abbado 
ikke “forstyrrede” musikken, men lod  
orkesteret udfolde sig, som det nu passede. 
Ligesom en søkaptajn, der jo sjældent 
foretager mere dramatiske aktioner, hvis 
der ikke er optræk til stormvejr.
De prøver, jeg oplevede med Abbado, 
var langtrukne, for at ikke sige kedelige. 
Han spillede næsten altid igennem, ofte  
hele satser med få kommentarer og spar- 
sommelig indlevelse i musikken. Phil-
harmonikerne gjorde oprør, parodierede 
musikken og spillede videre, selv om 
Abbado for længst havde stoppet med at 
dirigere.

Claudio Abbado 

Ved en CD-optagelse af Beethovens 
ouverturer dirigerede han et afsnit, 
hvorefter han tager telefonen og spørger 
produceren, om der er noget, han skal 
lave om på...
En og samme uge dirigerede han Woz- 
zeck (Berg) og Khovantchina  (Mussorg-
ski) i operaen, en Philharmonisk koncert, 

Mariss Jansons (f. 1943) Alpe Symfonien 
(R. Strauss) i Garmisch Partekirchen 2001, 
hvor vi fik en eksklusiv rundvisning i 
Strauss´ hjem.

James Levine (f. 1943)
Åbnede et dugfrisk partitur til en 
tidlig Mozart Symfoni og spurgte 
koncertmesteren om tempoet.
Så var der optagelse...

Václav Neumann (1920-95)
Den tjekkiske maestro musicerede med 
den største varme og indlevelse. Under 
ham spillede jeg en underskøn ”Rusalka” 
(Dvorak) i operaen og en ladet Dvorak 9 
i Berliner Philharmonien, som solocellist i 
Gustav Mahler Jugend Orchester.

Sir Simon Rattle (f. 1955)
Ein Heldenleben (R. Strauss) 2003. Rattle 
spillede på orkesteret og forlangte en 
stor fleksibilitet og opmærksomhed. 
Musikken kunne tage uventede veje til 
koncerterne, så det gjalt om at være på 
dupperne. Philadelphia Orchestra har 
kaldt ham en nutidig Stokowski.

Wiener Philharmoniker er et orkester i 
stadig forandring.
Man har lukket kvinder ind i den gam- 
le herreklub, og der er fundet et gen-
nemgribende generationsskifte sted gen-
nem de senere år. Har det en påvirkning 
på den kammermusikalske måde at for-
holde sig til musikken på? 
Har det ændret ved orkestrets varemærke 
- den dybe,varme og sangbare klang?
Hvis ja, så er det måske i orden? 
Tiden må have sin gang, selv i Wien.
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Carlos, lenny og mig
store dirigenter i Wien II
 af John Ehde

Da jeg i 1985 ankom til Wien 
som ung studerende, havde 
jeg store forventninger, ikke 
mindst til at opleve verdens mest vel-
klingende orkester blive “spillet på” af de 
store maestri. 
Mine forventninger blev indfriet og 
ofte overgået, men der var en ting, der 
skuffede mig: ingen af de store dirigenter, 
jeg oplevede eller spillede under, gik i 
dybden med de små detaljer i musiken. 
Jeg husker en samtale mellem nog- 
le philharmonikere i en kaffepause i 
Musikverein: 
“Hvorfor har vi dog ingen dirigenter, 
der arbejder med klang, balance og 
intonation? Har de måske for stor respekt 
for os? ”. Man må huske at denne samtale 
fandt sted i slutningen af den store 
dirigentepoke med Karajan, Bernstein og 
Kleiber. 

Der var dog flere dirigenter, der kun med 
sin tilstedeværelse formåede at påvirke 
orkesterets klang og musiceren. En af dem 
var Carlo Maria Giulini (1914-2005).             

Carlo Maria Giulini 

En gennemgribende oplevelse var det at 
spille Bruckners 9. Symfoni under den 
genuine italienske maestro. Mit tidligere 
forhold til Bruckner var noget ambivalent, 
men nu blev jeg løftet op i den syvende 
himmel. Giulini stod på podiet som en 

urokkelig søjle med lukkede øjne og ud-
strålede ro og varme, samtidig med en 
koncentration af bevægelserne, der fik 
musikkens tempelagtige arkitektur til 
at opstå, egentlig uden vilje, men med 
en enorm udtrykskraft, præcision og 
melodisk rigdom.
I scherzoens indledende pizzicati var det 
en oplevelse af at spille på en gigantisk 
cello, og ved det efterfølgende udfarende 
tutti kastede musikerne sig over intru-
menterne. Men aldrig groft, sempre ”med 
klang”!
I tredje satsens adagio åbnede himlen sine 
porte med en klanglig fylde og varme, der 
ikke med ord kan beskrives. Det var som 
om, de højere magter talte gennem Giulini, 
orkestret og min dybe C-streng, der fik alt, 
hvad den kunne tåle i det underliggende 
tremolo fortissimo!
 
Det blev til 2 koncerter med live CD-
optagelse og en påfølgende ”korrektur 
sitzung”, hvor korte afsnit blev gentaget 
til finpudsning af optagelsen.
Det var utroligt, hvor opslugt Giulini var 
af musikken. Hver gang telefonen fra kon-
trolrummet bippede, var det, som han 
blev revet ud af en vidunderlig drøm. Han 
skulle lige finde tilbage til virkeligheden 
igen. 

Den dirigent, jeg nok spillede hyppigst 
under, var Claudio Abbado (1933-2014),  
såvel i operaen som til koncerter, og med 
Gustav Mahler Jugend Orchester, som jeg 
var solocellist i en årerække.
Abbado var nem at spille med og havde 
en tydelig slagteknik, som han ikke gerne 
gav afkald på. Hans musiceren var nøje 
dynamisk udmejslet, og da han dirigerede 
alt udenad, fornemmede jeg, at han havde 
fotografisk hukommelse. Han dirigerede 
dynamikblokke, og det var ofte svært 
at begribe, hvad han ville med de svage 
nuancer.

samt et gæstespil et andet sted i Europa. 
Altsammen udenad. Det gik galt i 
Wozzeck, som jeg spillede for første gang 
den aften. Det var tydeligt, at jeg ikke 
kunne stole på dirgenten, og at han til tider 
fulgte orkesteret mere, end han styrede 
det. Igen blev der oprørsstemning.
Jeg spurgte en Philharmoniker om for-
delene med Abbado som dirigent:
”Han er pålidelig og god at have med på 
turné. Han leverer varen”. 

En legende i sin livstid var den østrig/
amerikanske Erich Leinsdorf (1912-93).
Han var mangeårig chefdirigent for  
Boston Symfonikerne og havde været 
assistent for Toscanini i de rigtig gamle 
dage. Jeg havde glæden af at spille en prøve 
og to forestillinger af Fidelio (Beethoven) 
i Staatsoper, og det var tydeligt et værk, 
han kendte forfra og bagfra. 

Erich Leinsdorf

Leinsdorf vælger langsomme og sangbare 
tempi og beder orkesteret om at spille 
bredere, hvor der står staccato fra 
Beethovens hånd.
”Das ist auch für mich staccato“ siger han 
på Wiener dialekt.
Hans direktion er ikke opsigtsvækkende, 
men han udstråler stor erfaring og tillid 
til orkesteret - ”henter” mellemstemmer 
frem i træblæserne under arierne.
Leinsdorf optræder venligt, men bestemt, 
og kan fælde en spydig kommentar i ny 
og næ, som f. eks. når der synges for langt 
efter slaget på scenen:
”Hallo, was sie da machen ist ja Som-
merzeit!“ (dette fandt sted sidst i oktober)
Når prøven er slut, tager han kon-
certmesteren i hånden og siger:
”Bitte erinnern sie meine Herren: nicht 
zu kurz und bitte singen, singen, singen, 
singen!John Ehde og Claudio Abbado
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af Claus Møller

Jeg kan hente masser af inspira-
tion fra andre, men den eneste,
der kan motivere mig, er egentlig mig selv. 
Og denne kompetence er meget vigtig at lære 
sig for at kunne fungere godt med sig selv og 
med andre. Iflg. World Health Organization 
(WHO) er kun 20% af verdensbefolkningen 
naturligt selvmotiveret. 80 % af os har svært 
ved at bevare engagementet og have hjertet 
med i det, vi gør, medmindre vi løbende får 
opmærksomhed og anerkendelse af omgivel-
serne. 

Selvmotivation har tre komponenter: Op-
timisme, Præstationsevne og Tilfredshed.

Optimisme
Evnen til at se på de lyse sider af livet og bevare 
en positiv holdning, selv under modgang.

Optimisme udtrykker håb til tilværelsen 
og en positiv livsholdning. Optimisme 
er det modsatte af pessimisme, som er 
et almindeligt symptom på depression. 
Optimisme spiller en vigtig rolle i den 
generelle selvmotivation og er afgørende, 
når man skal nå sine mål og håndtere stress. 
Optimister oplever mange af de samme 
begivenheder i livet som pessimister, 
men forskellen er, at optimisterne står 
bedre imod disse situationer og kommer 
sig hurtigere over nederlag. Pessimister 
giver lettere op. Optimistiske mennesker 
handler ud fra håb om succes i stedet 
for frygt for nederlag. De forventer som 
regel, at alt nok skal ordne sig til sidst, 
og at nederlag skyldes omstændigheder, 
som de kan gøre noget ved, snarere end 

Som lovet i sidste nummer af Kapelmesteren vil Claus Møller her 
fortælle lidt om den tredje af de fem former for følelsesmæssig 
intelligens: Selvmotivation

at motivere sig selv
selvmotivation

personlige fejl. De er normalt motiverede 
til at fortsætte, selv når det bliver svært, 
og kommer sig hurtigere over nederlag. 
De fortsætter deres stræben efter at nå 
mål trods forhindringer og tilbageslag og 
er aktivt engagerede og indstillet på hele 
tiden at blive bedre. 
Vi kan vælge at se de negative sider af 
livet og fortælle os selv, at livet er et stort 
forhindringsløb. Det gør optimister ikke. 
De ser en vanskelig situation som en 
udfordring, som de ønsker at klare, mens 
pessimisterne ser den som et uoverstigeligt 
bjerg. Så hvorfor overhovedet prøve? 
Optimister vælger at tage fat på det 
positive. Set med en virksomheds øjne er 
optimisme hos medarbejderne en ekstra 
energikilde, der får de ansatte til at stræbe, 
overvinde og lykkes.
Det er typisk for optimister, at de bliver 
ved, indtil det lykkes for dem. Det handler 
om ikke at give op.
Optimisme er et væsentligt element 
til at håndtere forandring, usikkerhed 
og de risici, der følger med initiativ og 
igangsætning. 

Præstationsevne 
Evnen til at sætte mål og nå dem, føle en 
mening med tilværelsen og ihærdigt stræbe 
efter at realisere sit potentiale.

Præstationsevne viser sig ved, at man 
involverer sig i aktiviteter, der fører til 
et meningsfyldt, rigt og fuldt liv. Dette 
betyder bl. a. at udvikle interesser og for- 
nøjelige aktiviteter, som kan føre til et 
begejstret engagement i langsigtede 
mål. Entusiasme og lidenskab for ens 
interesser giver energi og motiverer én 
til at fortsætte. Præstationsevne er en 

løbende, dynamisk proces, hvor man 
stræber efter at udvikle sine evner, 
færdigheder og talenter. At yde sit bedste 
og prøve at blive bedre i almindelighed. 
Mennesker med høj præstationsevne: Har 
en god fornemmelse af, hvor de ønsker 
at komme hen, og hvorfor. De prøver 
konstant at finde en mening med livet. De 
er målrettede og stræber konstant efter at 
nå deres mål og leve op til deres normer. 
De sætter sig selv udfordrende mål.
Behovet for og trangen til at præstere 
noget er en af de stærkeste faktorer, som 
skiller stjernerne ud fra gennemsnittet. 
Præstationsevnen viser en målretning og 
en mening. Ifølge Viktor Frankl er følelsen 
af, at der er en mening, den vigtigste 
drivkraft i livet. Uden formål, drømme og 
visioner bliver vi let apatiske. 

Tilfredshed 
Evnen til at nyde tilværelsen og få det bedste 
ud af enhver situation. 

Tilfredshed indebærer evnen til at nyde 
livet i almindelighed. Det forbindes med 
et godt humør og evnen til at begejstre. 
Det er også et signal om, hvordan man 
fungerer følelsesmæssigt og socialt. Til- 
fredshed giver energi til at hæve mo-
tivationsniveauet og få tingene gjort. Det 
modsatte af tilfredshed er tungsindighed 
eller vemod, som kan blive til egentlig 
depression, hvis den er alvorlig og 
langvarig nok. Tilfredse mennesker: Føler, 
at de har kontrol over deres liv og har 
mere selvrespekt og selvtillid.  De føler 
sig ofte godt tilpas og afslappede både 
hjemme og på arbejde og har det sjovere. 
De nyder andres selskab. De er ikke besat 
af deres arbejde og kan nyde fritiden. De 
er som regel i godt humør – har nemt til 
smil og latter. De er generelt udadvendte 
og glade, hvad enten de er alene eller 
sammen med andre. Tilfredse mennesker 
er behagelige at være sammen med. De er 
mindre selvcentrerede, mindre fjendtlige 
og uforskammede, og de er mindre mod- 
tagelige for sygdom. Utilfredse men-
nesker har en tendens til at bekymre sig 
og har svært ved at mobilisere positiv 
energi. De ses ofte som „nejsigere“ og 

„lyseslukkere“, som man ikke har lyst til 
at være sammen med. Hvis en gruppe 
er kendetegnet ved utilfredshed og en 
negativ stemning, er det et symptom på, 
at gruppen lider af en følelsesmæssig- 
social virus, som er ødelæggende for hele 
arbejdsmiljøet.

Noget om single Baggers og Double 
Baggers
Selvmotivation har meget at gøre med mit 
engagement. Engagerede medarbejdere 
tager hjertet med på arbejde. De er lige så 
engagerede på arbejde, som de er, når de  
har gæster hjemme lørdag aften. En-
gagement er en livsstil. Jeg kan leve mit 
liv som et engageret og nærværende 
menneske eller som et uengageret men-
neske. Det er mit eget valg. Og det valg 
får afgørende betydning for mit forhold til 
mig selv og til andre – og min karriere. 

Et eksempel på en engageret og en 
uengageret person. 
En person, der lægger kundernes varer 
i poser i et supermarked, kaldes en 
„bagger“. Jobbet ligner andre job ved, 
at det kan udføres på forskellig måde 
og med forskelligt resultat – afhængigt 
af personens livsholdning og dermed 
indstilling til arbejde. Man kan være 
„Single Bagger“ eller „Double Bagger“.

En Single Bagger begrænser sin udvikling

En Single Bagger har en negativ indstilling 
til sit arbejde, er uengageret og har bestemt 
sig for ikke at regne arbejdstiden med til 
den meningsfyldte del af tilværelsen. En 
Single Bagger tager kun én pose (eller ”bag”) 
– deraf navnet – og bekymrer sig ikke 

om, hvorvidt bunden kan holde. Varerne 
lægges i posen i tilfældig rækkefølge. 
Denne „vanskelige“ operation foretages 
med stort møje og besvær og tydelige 
tegn på utilfredshed. En Single Bagger 
føler sig som et offer for omverdenen. Når 
kollegaen ved kassen siger: „Skynd dig 
nu lidt, ka’ du ikke se, der er kø …“ – så 
ser en Single Bagger med et tomt blik på 
kollegaen, slår opgivende ud med armene 
og siger: „Ja, ja, ja … jeg har jo kun to 
hænder“. Det er det, der er så specielt for 
en Single Bagger – De har kun to hænder. 
En Single Bagger siger om sin stilling: ”Jeg 
lægger bare skide varer i skide poser”.

En Double Bagger er et menneske, der ud-
vikler sig selv og bidrager til andres udvikling.

En Double Bagger har ligesom en Single 
Bagger også kun to hænder – men bruger 
dem begge. En Double Bagger har en 
positiv livsholdning, er dybt engageret 
i sit arbejde og sit privatliv og søger i 
det hele taget at få det bedst mulige ud 
af livet. En Double Bagger forstærker posen 
med en ekstra pose – deraf navnet. Varerne 
sorteres og pakkes hurtigt og sikkert. Der 
bliver både tid og energi til overs til et smil 
og en venlig bemærkning til kunden. Ind 
imellem bliver der også tid til at hjælpe 
kunderne ud på parkeringspladsen med 
varerne, lægge dem i bagagerummet og 
sige: „Tak for besøget og på gensyn“. En 
Double Bagger føler sig ansvarlig for sin 
egen tilværelse og er engageret i det, de 
bruger deres tid og liv på. De siger til sig 
selv: Det jeg gør, er ikke noget, jeg er tvunget 
til at gøre – det er noget, jeg har valgt at gøre 
– det er noget, jeg har fundet værd at gøre.  

OG … Det, der er værd at gøre, er værd at gøre 
godt!

Single Baggers og Double Baggers findes 
ikke kun i supermarkeder. De findes i 
private hjem, på offentlige arbejdspladser 
og i erhvervslivet. Der findes såvel 
Single Bagger som Double Bagger 
varianter af sælgere, direktører, musikere, 
kapelmestre, sekretærer, forældre og 
ægtefæller. Hvem tror du har det bedst 
med sig selv? Hvem vil du helst have som 
medarbejder? Hvem vil du helst have 
som kollega eller chef? Eller hvem vil du 
helst leve sammen med? Selvfølgelig en 
Double Bagger!

Du står hele tiden ved en korsvej. Du kan 
vælge Single Bagger vejen eller Double 
Bagger vejen. Hver gang du vælger 
Double Bagger vejen, får du mere ud af 
livet. Der er en positiv udfordring i enhver 
stilling. Kun du kan finde udfordringen. Find 
den. Findelønnen er stor!

I de næste numre af Kapelmesteren 
vil jeg beskrive de øvrige to former for  
følelsesmæssig intelligens: Social bevidst-
hed (Empati) og Sociale færdigheder

cm@clausmoller.com,  
www.clausmoller.com

Lederkursus i Cotignac 

Claus Møller afholder kursus i per-
sonlig udvikling og ledelse på dansk 
(PL 79) fra 9. til 14. april 2016.  Læs om 
kurset og se billeder fra Cotignac i Blad 
57 (alle blade findes på hjemmesiden). 
Man kan søge DK om kursusophold.
Skriv til sekretæren: 
sekretaer@kapelmesterforening.dk 
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ufatteligt smukke taktslag. Eller hvad det 
nu er, han bruger. 
Carlos Kleiber påkaldte sig selvsagt 
fascineret nysgerrighed. Hvem ville 
ikke bag om denne gigantiske sfinx, 
hvis musiceren efter ekstremt lange 
prøveforløb aldrig kunne være anderledes 
og altid syntes at indfri komponistens 
inderste intention. Som om musikken 
blev til på stedet, og ikke havde været der 
før. 
Den amerikanske daværende dirigent-
spire Charles Barber tog mod til sig og 
skrev i 1989 til den mystiske maestro 
med anmodning om at blive hans elev. Til 
Barbers forbløffelse fik han svar, hvilket i 
sig selv var en sensation, eftersom den sky 
Kleiber sjældent besvarede henvendelser. 
Barber havde indsigtsfuldt bidt mærke i 
Kleibers selvironi og humoristiske sans, 
som i høj grad fremgår af de bevarede 
prøver, og formuleret sit brev i denne ånd. 
Dette medførte – dog ikke et elevforhold 
– men en livlig korrespondance Kleibers 
liv ud. 
Kort sagt Carlos og Charles, som Carlos 
kaldte maestro, blev pennevenner; 
Kleiber betroede sig om liv og gerning i sit 
blomstrende frisindede tonefald med alle 
det engelske sprogs virkemidler. Dette 
var den flersprogede Kleibers modersmål, 
opvokset som han var langt fra sine 
germanske rødder i Latinamerika under 
farens og den amerikanske mors eksil fra 
nazismen. 
Vil man vide besked om Carlos Kleiber, er 
dette bogen: Corresponding with Carlos, a 
biography of Carlos Kleiber (2011). 
Ikke at Barbers utraditionelle bud på 
en biografi med de mange breve er  
gennemført vellykket, dispositionen er  
ikke verdens mest overskuelige; til 
gengæld får læseren den biograferede helt 
tæt på: illusionsløs som hudløs, frivol som 
dyb, smålig som storslået. Mest det sidste. 
Beundrede man før dirigenten Carlos 
Kleiber, kommer man her til at holde af 
dette ellers så utilnærmelige majestætiske 
menneske som en åbenhjertig generøs 
ven. 
Et sted skriver Kleiber: “ ingen kan udtale 
sig intelligent om denne levevej, mindst af 

Kleiber belyst

Den store ener læst og påskrevet af 
en fascineret penneven

af Georg Metz

Han var i egen fagkreds be-
tragtet som den betydeligste. 
Måske til alle tider. Carlos 
Kleiber – 1930-2004 – selv søn af en le-
gende, Erich Kleiber, der forbød Carlos at 
blive musiker; én Kleiber rakte. 
Carlos trodsede den far, han forgudede, 
gik til håndværket som selvlærd, på-
tog sig siden de ydmyge opgaver i 
provinsens operahuse og indfriede til  
fulde alle erhvervets krav. Den unge 
Kleiber trivedes og voksede i sit talent og 
nåede geniets format. Af en betragtelig 
bagage gennemstuderede værker udkry-
stalliseredes endnu senere et mindre re- 
pertoire, som Kleiber stod ved og end-
nu senere trods generøse tilbud kun lej-
lighedsvis delagtiggjorde publikum i. 
Vennen  Herbert von Karajan, som Kleiber 
beundrede – og omvendt – bemærkede, 
at “der Carlos “ ...kun dirigerer, når hans 
dybfryser er ved at være tom”. 
Også i den forstand blev Carlos Kleiber 
en legende, ydermere understreget af 
et fåtal af indspilninger fra hans hånd: 
de berømmede Beethoven-tolkninger 
(4, 5 og 7), La Traviata, Rosenkavaleren, 
Brahms 2. og 4., et par nytårskoncerter 
med wienerne; i alt godt tyve plader. 
Lykkeligvis findes en mindre række 
videooptagelser, blandt andre de legen-
dariske prøveforløb på ouverturen til  
Flagermusen og Der Freischütz; dertil  
koncertoptagelser og operaer, yndlings-
nummeret Rosenkavaleren, hvor Kleiber 
i forspillet måske mere end noget andet 
sted udstråler den magiske kraft, der 
unægtelig strålede  fra hans person og 

alle musikere, kritikere og DIRIGENTER, 
inklusive din hengivne Carlos. Hvorfor? 
Fordi ingen levende sjæl har den fjerneste 
idé om, hvad det drejer sig om. Igen, mig 
selv inklusive”. 

Under studiet af Barbers – trods 
strukturen - højst læseværdige bog kan 
man på YouTube finde de refererede 
koncerter og optagelser. De er der vist 
alle. Som Barber skriver et sted: hver 
takt, hver node  i musikken var for 
Kleiber afgørende på vejen mod et højere 
mål: sandheden, meningen med værket 
hinsides den synlige horisont”. 
Helt derud nåede Kleiber, det ses og 
høres i Freischütz-ouverturen, i Brahms 
2, i Flagermusen. Hver gang. Tilkæmpet 
i slid og slæb. 
Barber citerer Bernard Haitink; under 
Kleibers prøver på Othello på Covent 
Garden hvisker Haitink til Simon 
Rattle:”Jeg ved ikke, hvordan du har det, 
men for mit vedkommende indser jeg nu, 
at mit studium af dette fag kun lige er 
begyndt!”
Charles Barber slutter sin bog: Jeg priser 
mig lykkelig over de mirakler, Carlos 
Kleiber udrettede. 
Han kunne sagtens! 
Vi kunne sagtens!

BØGER fRa HyldEn

”I kunstens rige kan ingen ancien- 
nitet berettige til forfremmelse” 

Claus Schall (1757-1835)

af Toke Lund Christiansen

I den danske musikhistorie 
kan vi spore ensembleledere 
til kor og orkestre langt til-
bage. Der har altid skullet ledes, og som 
forfatteren Norman Lebrecht har udtrykt 
det: ”I musikkens verden, som overalt, er 
magtens vakuum sjældent ledigt ret længe 
ad gangen”. Den egentlige orkesterdirigent 
i moderne forstand finder vi i København 
først omkring år 1800, og navnet er Claus 
Schall. På trods af det tyskklingende 
efternavn, så var Claus Schall ærkedansk, 
søn af en skomager og danselærer i 
København og som musiker mest af alt 
selvlært. At han var født i Danmark er 
bemærkelsesværdigt, for i kongerækken 
af betydelige musikpersonligheder i Dan-
mark er størsteparten, op til omkring 
1850, kommet sydfra og i særdeleshed fra 
Tyskland. Navne som Schütz, Naumann, 
Hartmann, Kunzen, Zinck, Schulz, 
Weyse og Kuhlau vidner alle om, hvor 
mange musikvitaminer vi har hentet i de 
tyske områder. Men med Schall var det 
anderledes. 
Schall var på det nærmeste selvlært  
violinist, men med stort talent. Han  
avancerede snart til hofdansemusikin-
spektør (1795) og samme år til kon-
certmester for Det Kgl. Kapel. Som an-
fører for primoviolinerne lagde han med 
sin stærke og stædige personlighed op 
til en ny magtdeling mellem ham og 
kapelmesteren: Hvis Kunzen ville sørge 
for sangerne, så skulle han nok trimme 
orkestret! I 1817 døde Kunzen, og Schall 
var klar til at tage over som kapelmester. 
Kapellet, havde han længe fundet, var  

uden den fornødne disciplin, og så var 
orkestret udstyret med en overflødig 
krykke: Orkesterklaveret! Hvis nogen 
sad og sov i det, eller måske slet ikke 
var kommet på plads, så stolede man 
på, at ens toner nok skulle komme, for 
orkesterklaveret var der for det samme! 
Denne slendrian fik Claus Schall sat en 
stopper for. Klaveret blev båret ud, og 
den nye kapelmester indførte en skrap 
disciplin efter et mønster, han havde lært 
sig i Berlin og i Paris. 
Kapelmester Schulz havde ment, at uden 
ledelse fra orkesterklaveret måtte man 
ty til den franske måde og slå hørbar 
takt med en stok! Men koncertmester 
Schall havde længe dirigeret orkestret 
med sin violinbue, og ingen undrede sig, 
da han endelig stod på podiet med titel 
som musikdirektør og dirigerede med 
dirigentstok! Sådan gjorde Spohr det i 
Frankfurt, Weber i Kassel og Spontini i 
Berlin. Sidstnævnte endda med den ene 
hånd sat i jakkeforet à la Napoleon. Schall 
kæmpede hårde kampe for sit orkester, 
for udvidelse af strygergrupperne, for at 
indføre konkurrence om pladserne i stedet 
for de forældede anciennitetsprincipper, 
men det var ikke alle kampe han vandt, 
for kapelchef Hauch var konservativt 
indstillet. Fra Frankrig hjemtog Schall 
de mere sjældne instrumenter som 
engelskhorn og kontrafagot, så det 
kongelige kapel var rustet til at klare 
opgaver af enhver art. Det egentlige 
ridderslag (dannebrogsmand og professor 
havde kongen allerede udnævnt ham til) 
modtog Schall af Carl Maria von Weber, 
som i 1820 medbragte ouverturen til sin 
nye opera, Jægerbruden. Schall dirigerede 
kapellet, og Weber udtalte, at her var et 

orkester, som endda overstrålede det i 
Berlin i kvalitet! Weber forærede Schall 
et håndskrevet partitur til ouverturen 
og en dirigentstok som tegn på Schalls 
dirigentgeni. Ikke så mærkeligt at 
Schall satte Weber umådelig højt, og 
da Jægerbruden kom op på operaen i 
København, blev den hængende i årtier 
som den mest populære opera.  

Carl Maria von Webers ærestaktstok, 1800-tallet.
Taktstokken er i elfenben med indlagte diamanter! 
Musikmuseet – Musikhistorisk Museum og Carl 
Claudius’ Samling      Foto: John Lee / Nationalmuseet

Men Claus Schalls største helt var Mozart! 
Og Schall havde opnået, hvad musikere 
til alle tider drømmer om: han havde 
mødt Mozart i egen person. Det var i 
Prag, og resten af livet satte Schall ham 
over alle andre komponister. Denne 
afgudslignende dyrkelse førte til, at Claus 
Schalls hustru, der engang havde været 
en feteret skuespiller ved Teatret, udtalte 
de berømte ord: ”Om de endda ville spille 
noget morsomt, enten af Dupuy eller 
af Claus selv, men det er aldrig andet, 
dag ud og dag ind, end den forbandede 
Mozart”. Og konen havde en pointe, for 
Claus Schall havde gennem årtier været 
operaens ledende komponist. Men fra 
tiden omkring statsbankerotten i 1813 
dalede hans komponist-stjerne, og til 
sidst blev han knapt spillet. Scenen var 
overtaget af ikke mindst Weyse og Kuhlau. 
Med årene udviklede Claus Schall sig til 
at blive noget af en stivstikker, sådan som 
profilportrættet fremviser ham. 
I Claus Schalls glansperiode som kom-
ponist førte et årelangt samarbejde med 
balletmester Galeotti til balletter som 
Macbeth, Romeo og Julie, Lagertha og 
Rolf Blåskæg. Musikken til balletterne er 
meget melodiøs, instrumentationen ikke 
uden farver og glans, men i det ”tekniske” 
bærer værkerne præg af hans manglende 
grunduddannelse i musik og førte til, at 
den veluddannede Kuhlau kunne udtale: 
”Schall kan ikke sætte otte takter rigtigt 
sammen”. Men Claus Schall indtegner sig 
i den danske musikhistorie som den første 
orkesterdirigent i nutidig forstand.

mestre
ortidensF

    ortidens
    MESTREF

Tegning af Marstrand som forstudie. 
Kammermusikaften hos Waage-Petersen.
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Videre udover stepperne....
Om Ernie Wilkins Almost Big Band.
af Nikolaj Bentzon 

Der ER et eller andet med de 
dér ghost bands. En indbygget 
selvmodsigelse. Orkestrene 
opnåede deres popularitet via kapelmes-
trernes unikke kvaliteter, og som sådan 
må æraen jo slutte, når kapelmesteren dør 
eller opløser orkestret.
Men somme tider kan der opstå en vilje 
til - næsten et ansvar for - at bære faklen 
videre. En slags sentimentalitetsbetinget 
følelse af, at Mormors bolcher altid smagte 
bedre kombineret med, at kapelmesterens 
succes jo også var musikernes. Og denne 
succes måtte gerne fortsætte....

Der er mange eksempler på dette. I 
bigbandverdenen fortsatte f.eks. Duke 
Ellington´s orkester endnu i mange år 
under ledelse af hans søn Mercer. Count 
Basie´s orkester spiller den dag i dag 
efter Basie´s død i 1984. Fælles for disse 
og andre ghost bands er, at i hvert fald 
en del af besætningen har spillet under 
grundlæggerens ledelse. Det er vel en 
del af forudsætningen for et ghost band´s 
eksistens. 
Sammenligningen med Basie og Ellington 
er ikke helt skæv i tilfældet Ernie Wilkins 
Almost Big Band. Dels er der via artiklens 
forfatter + co-leder Benny Rosenfeld 
stadig et link tilbage til Ernie Wilkins’ 
egen ledelse af orkestret i årene 1980-91, 
dels var netop Ellington og Basie de to helt 

store inspirationskilder for Ernie Wilkins. 
For mit eget vedkommende repræsen-
terede engagementet hos Wilkins mit  
eget første store skridt ind på den 
etablerede jazzscene herhjemme. Via 
barytonsaxofonisten Per Goldschmidts 
anbefaling stod jeg en dag i sommeren 
1987 pludselig i Ernie´s arbejdsværelse 
på Vagtelvej og skulle afhente noder til 
en forestående festivaloptræden et sted 
i Bayern (som afløser for Kenny Drew). 
En tur som i øvrigt foretoges i nattog 
under omstændigheder og som del af 
en entourage, jeg sent skal glemme. Den 
tager vi en anden gang.

Wilkins´ meritter var omfattende, da han 
i 1979 slog sig ned i København, hvor 
han blev her frem til sin død i 1999. Han 
var i 1952 flyttet fra fødebyen St. Louis 
til New York for at slutte sig til Basie´s 
orkester som arrangør og som saxofonist. 
Her fik han hurtigt slået sit navn fast 
som orkesterarrangørernes new kid on the 
block og skrev flere af de senere klassiske 
arrangementer til Basie´s orkester - ikke 
mindst arrangementerne til Joe Williams´ 
indspilninger med Basie. Det førte 
videre til samarbejder med who´s who i 
jazzverdenen, heriblandt Sarah Vaughan, 
Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Sonny 
Rollins m.m.fl.

Først i 1980 fik han etableret sit første, eget 
orkester The Ernie Wilkins Almost Big 
Band. Besætningen var en blanding af de 
herboende amerikanske jazzkoryfæer + de 
bedste af de danske. Af den håndplukkede 
første besætning er der kun min co-leder, 
Benny Rosenfeld, tilbage. Men man er vel 
heller ikke et trompet-power house (som 
Ernie kaldte ham) for ingenting......
Midt i en turné i 1991 blev Ernie pludselig 
syg, og vi måtte gennemføre resten med 
Jesper Thilo som leder. I de flg. år gik vi 
og ventede på Ernie´s bedring, men han 
blev aldrig frisk nok til at fortsætte med 
orkestret.

Ved en fejring af Ben Webster i år 2000 blev 
orkestret atter samlet til lejligheden, og da 
opstod idéen om et ghost band  hos Almost 
Big Band-alumne Per Goldschmidt. Per 
kæmpede siden bravt for at få orkestret til 
at køre videre - organisatorisk, musikalsk 
såvel som økonomisk. Vi lever jo i dag 
ikke lige netop i bigbandenes storhedstid, 
selvom både musikere og publikum 
heldigvis ikke vil give slip på formatet.
Da Per døde i 2013, havde hans initiativer 
kastet mange fine projekter af sig, bl.a. med 

tilknytningen og gæsteoptræden af flere 
internationale jazz-koryfæer, deriblandt 
Basie-alumne Clark Terry. Per forstod 
bl.a., at nok frister betegnelsen ghost band, 
men i jazzsammenhænge gennembryder 
det musikalske output ofte kopivaren i og 
med, at musikken til alle tider er afhængig 
af alle bandmedlemmers individuelle 
karakteristika og kreative input.
Efter Pers død stilnede aktiviteten atter af 
(bortset fra noget af et blast fra orkestret 
ved Pers bisættelse), men kun i relativ kort 
tid indtil Benny Rosenfeld en dag ringede 
mig op for at høre, om vi ved fælles kraft 
kunne modvirke, at orkestret skulle sygne 
hen..

Det er siden blevet til turné med New 
York-bosiddende Sarah Vaughan-protegé 
Charenee Wade, som fremførte Ernie´s ar- 
rangementer til Sarah Vaughan-klas-
sikeren In the Land of Hi-Fi. 

P.t. er orkestret i færd med en større 
satsning, der nok skulle kunne give 
aktiviteterne en saltvandindsprøjtning 
næste år.
I vinter blev vores 2. trompetist, Mårten 
Lundgren, opmærksom på en RCA 
Records-udgivelse fra 1956, hvor plade-
selskabet var kommet på den idé at 
bede d´herrer orkesterarrangører Ernie 
Wilkins og Manny Albam (arrangør for 
f.eks. Woody Herman og Basie) om at gå 
sammen om at skrive en suite for bigband 
og ikke mindre end fire trommeslagere! 
Det skulle blive til ”The Drum Suite”. 
Samtidig kunne vi konstatere, at 
musikken aldrig var blevet live-opført, 
så her lå en unik chance for at promovere 
orkestret med et helt enestående projekt. 
Med ét kunne vi springe frem i forreste 
linie blandt ghost bands.

I lighed med f.eks. Sarah Vaughan 
repertoiret er nodematerialet selvfølgelig 
forsvundet i de mellemliggende år, 
så også med The Drum Suite måtte vi 
begynde forfra med dels transskription, 
dels om-orkestrering. Mårten og Vincent 
Nilsson, vores 1. basunist, kastede sig 
over opgaven, og d. 5/7 kunne vi live-
førsteopføre musikken ved en koncert 
under Copenhagen Jazz Festival i Kon-
gens Have foran et tusindtalligt publikum.
Jeg øjnede muligheden for at skabe lidt 
fornyet virak om orkestret med dette 
projekt, som tilmed viste sig at bestå af 
musik fra to komponister på toppen af 
deres ydeevne. Derfor bed vi hovedet af 
al skam og foranledigede professionel 

video- og audiooptagelse netop med 
henblik på at placere orkestret på andre 
store festivaler i 2016.
Med 4 internationale trommeslagere foran 
et swingende bigband og med topsolister 
i en ”glemt” klassiker får man næppe 
noget jazzfestivalmateriale med større 
potentiale. Ernie talte i øvrigt undertiden 
selv om det ”glemte” projekt, for han 
vidste godt, at det havde fået et ganske 
særlig heldigt udfald.

Hvis man skulle være i tvivl, kan 
man hermed forvisse sig om, hvilke 
udfordringer og fagkasketter, som 
kapelmesterhvervet også i denne sam-
menhæng har som forudsætning. Der 
skal støbes et utal af kugler, før en 
”maskine” i Almost Big Band´s kaliber 
kan træde op på scenen. Derefter (og før) 
kan man som spillende kapelmester så 
forsøge at dele sin koncentration mellem 
klaverstemmerne og overblikket i al øvrig 
musikalsk udfoldelse på scenen.
Og så må man jo også gerne formidle 
stoffet på en vedkommende og an-
sporende måde fra scenekanten. 
Og skrive en artikel i ny og næ om seneste 
nyt...

Se videoen på www.ewabb.com

Koncert i Montmartre maj 2014
Fotograf Torben Christensen
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ved prisoverrækkelsen. At jeg stadig har 
trommehinder er et mirakel, for følelserne i 
salen fik for alvor frit løb, da underdoggen 
i Elitedivisionen slog favoritterne.
Herhjemme kan vi lære rigtig meget af 
denne musiske målrettethed. Selv når man 
ser bort fra konkurrenceelementet, giver al 
denne musik et sammenhold både internt 
i orkestrene og eksternt i samfundet. Ved 
konkurrencen startede hvert orkester med 
at spille en paso doble som opvarmning 
udenfor konkurrence. Også dette var en 
øjenåbner, for hvor er det dog en skøn 
tradition. 

Konkurrencen finder sted igen næste år 
for 130. gang. Der er offentlig adgang, så 
hvis I vil have en ud-af-kroppen-oplevelse, 
kan jeg på det kraftigste anbefale at lægge 
ferien forbi Valencia. 
God fornøjelse.

Blæsemusik i verdensklasse
af Peter Ettrup Larsen

Blæsemusik har altid været 
en stor del af mit liv. Jeg 
voksede op i Tivoli-Garden, 
og i dag har jeg både fornøjelsen af at være 
chefdirigent for Slesvigske Musikkorps 
og leder af blæserdirigentuddannelsen på 
Sibelius Akademiet i Finland. 
Jeg har altid været en stor fortaler for et rigt 
og mangfoldigt blæseorkestermiljø, og jeg 
fortæller alle, der gider at høre på det, hvor 
meget der sker på blæsemusikområdet i 
alle de nordiske lande. 

I juli måned var jeg så inviteret til Spanien 
som dommer i verdens ældste og største 
konkurrence for blæseorkestre, der blev 
afholdt i Valencia for 129. år i træk, og 
her fik mit verdensbillede en ordentlig 
mavepuster, eller måske skulle man hellere 
sige en kæmpe inspirationsindsprøjtning.
I fire dage stod den på blæsemusik i absolut 
verdensklasse, og jeg hørte over 2000 
dedikerede amatører fra Italien, Schweiz, 
USA og Spanien. Her blev det klart for 
mig, hvor langt man kan komme, hvis der 
ikke alene er drive og energi i orkestret, 
men hvis hele samfundsstrukturen støtter 
op om projektet. 
I Spanien, i særdeleshed i Valencia-
regionen, er der en helt fantastisk tradition 
for at spille i blæseorkester. Niveauet i 
elitedivisionsorkestrene er så højt, at selv 
blæserne fra de professionelle orkestre 
med glæde møder op til prøve flere gange 
hver uge, også når der ikke er konkurrence 
på menuen.

“La banda de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia, de Cullera” 
er mere end fire gange så stort som Livgardens Musikkorps

I alt stillede 21 orkestre op i fire divisioner, 
der alle var defineret efter orkestrenes 
størrelse. De mindste orkestre var på 
ca. 50 musikere, mens orkestrene i 
Elitedivisionen var på 150 musikere. I 
denne kategori havde orkestrene typisk 
også 8 celloer og 6 kontrabasser, to harper, 
flygel, 10 slagtøjsspillere og 30 klarinetter. 

En sådan struktur opstår naturligvis 
ikke af sig selv. Den starter nedefra med 
skoleorkestre og breder sig hele vejen 
igennem uddannelsessystemet. I en by 
på 3000 indbyggere nær Valencia havde 
man ud over alle de mindre orkestre også 
hele to Elitedivisionsorkestre. Det betyder, 
at praktisk taget alle familier i byen har 
mindst et familiemedlem med i et orkester. 
For at bevare freden i byen, havde disse to 
orkestre aftalt, at man skiftedes til at stille 
op til konkurrencen, for det ligger jo i 
konkurrencens dna, at kun ét orkester kan 
vinde, og tænk at være i det orkester, der 
ikke vandt!
Den ene af de spanske dommere var 
oprindelig uddannet klarinettist på et 
konservatorie i Valencia-regionen. Det år, 
han blev optaget, blev der alene i denne 
region optaget 900 klarinettister, så der er 
ikke noget at sige til, at orkestrene havde 
højt niveau.
I finalen i Elitedivisionen var der fire 
150-personers orkestre, alle fra Valencia-

regionen. Stemningen i salen var da  
også som en fodboldkamp mellem Barce-
lona og Real Madrid. Disse orkestre spil-
lede så godt, at man skal til Berlin, Wien 
eller Chicago for at høre orkesterspil på lig- 
nende niveau. Det var på alle måder ma-
gisk.

Juryen bestod af to spaniere, en hollænder, 
en japaner og undertegnede, og hver dag 
blev vi hentet på hotellet og eskorteret 
til et dommerrum i koncerthuset. Først 
når alle var på plads i salen, blev vi, igen 
under bevogtning, ført ind i salen. Så snart 
en runde var forbi, blev vi ført væk, for 
vi skulle hverken kunne bestikkes eller 
udsættes for eventuelle reaktioner fra de 
tabende orkestre. Vi blev også instrueret i 
ikke at vise følelser i salen, at passe på vores 
noter, da fotografer med telelinser sad 
på lur. Konkurrencen blev live-streamed 
på internettet, og hele to kameraer var 
konstant vendt mod dommerbordet. 
Alt dette blev dog sekundært, når mu- 
sikken tog over, og det gjorde den. Nor- 
malt afslører jeg ikke mine dommer-
kommentarer, men når hånden pludselig 
af sig selv skriver ”bare det aldrig slutter”, 
synes jeg ikke, der er noget at skjule.
I juryen var vi da også enige om, at vi 
gerne stod på mål for vores valg, så for 
første gang i konkurrencens 129-årige 
historie, gik en samlet jury på scenen 

Tivoli lukker Promenadeorkestret

Som led i en ny musikstrategi i Tivoli 
lukker Tivolis Promenadeorkester ved 
sæsonens slutning. Orkestret bliver 
erstattet af et nyt fleksibelt orkester – 
Tivoli Ensemblet. Orkestret har siden 
1906 spillet underholdningsmusik for 
et trofast publikum. 
Fra næste sæson erstattes Promenade-
orkestret derfor af Tivoli Ensemblet 
– et fleksibelt orkester med en fast 
grundstamme på fire - fem musikere. 
Dansk Musiker Forbunds formand 
Anders Laursen beklager lukningen af 
Promenadeorkestret:
”Tivoli har i deres ny musikstrategi 
besluttet at lukke Promenadeorkestret 

Masterclass for sangere og 
dirigenter i foråret 2016 i 
København/Malmø

Kurset er tænkt til professionelle 
sangere og sangere fra Opera Akade-
miet i København. 
Malmö Musikkonservatorium vil blive 
ledet af Miranda van Kraglinger.
For kapelmesterforeningens medlem-
mer ønsker vi, at denne masterclass 
kan give plads til diskussion mellem 
dirigenter, som er interesseret i, hvor-
dan sangere fungerer. Hvordan kan 
vi som dirigent tage os af en solist? 
Kendskab til sangernes måde at løse 
deres opgaver på, og hvordan hun/
hans stemme arbejder i forskellige 
sammenhænge.
Mere information i foråret.
Henvendelse: Per-Otto Johansson, 
dirigent, pojwall@gmail.com 

– Jeg er nemlig musiker.

   – Jeg tænkte det nok!

Finanslovsforslag er fatalt for 
dansk musikliv

I forslaget til Finanslov 2016 spares i 
stor stil på kulturen med beløb, der i  
det samlede regnskab er små, men som  
for kulturen er store procentdele på 
de i forvejen trængte rammer for ud-
foldelse.
Hele Kulturministeriet samlet set skal ned-
skæres med 418,7 mio. kroner over fire år – i 
alt 6,55%. 
I regeringens forslag til ny Finanslov 
ønsker man at spare en halv milliard 
på kulturen de næste fire år. En lille 
post i det samlede nationalregnskab, 
men en stor forringelse af danskernes 
kulturudbud i hele landet.

Forslag til Finanslov 2016 – uddrag af 
nedskæringer på kulturområdet:
Hele Kulturministeriet samlet set skal 
nedskæres med 418,7 mio. kroner over 
fire år – i alt 6,55%.

Landsdelsorkestrene:
 •Aalborg Symfoniorkester: - 400.000
    pr. år (i alt over 4 år = 1,6 mio. kr.)
 •Aarhus Symfoniorkester: - 400.000
    pr. år (i alt over 4 år = 1,6 mio. kr.)
 •Odense Symfoniorkester: - 400.000
    pr. år (i alt over 4 år = 1,6 mio. kr.)
 •Sønderjyllands Symfoniorkester: -
     700.000 i 2016 og yderligere – 800.000

    kr. pr. efterfølgende år (i alt over 4 år 
     = 3,1 mio.)
 •Copenhagen Phil: - 700.000 i 2016 og 
    yderligere – 900.000 i 2017, -800.000 i 
    2018 og – 700.000 i 2019. (I alt over 4  
     år: 3,1 mio.)
I alt i varige nedskæringer: 
2016 = kr. 2.600.000, 2017 = kr. 2.900.000, 
2018= kr. 2.800.000, 2019= kr. 2.700.000. 
I alt kr. 11.000.000 (7,58%)

Det Kgl. Teater: 2016 = kr. 3.900.000, 
2017 = kr. 10.600.000, 2018 = kr. 
10.200.000, 2019 = kr. 10.000.000. 
I alt kr. 34.700.000 (6,59%)

Rytmisk Musik:
 •Honorarstøtte: - 7.200.000 (40,9%)
 •Regionale spillesteder: 2016 =
     uændret, 2017 = - 7.000.000 (21,4%)

(obs: Der kan være usikkerhed om be--
løb, indtil den nye kulturminister sank-
tionerer musikhandlingsplanen).

Teatre:
2016 = - 10.000.000, 2017 = -  7.200.000, 
2018 = -   3.400.000, 2019 = -  7.000.000. 
I alt = -27.600.000    (7,4%)

Musikskoler:
2016 = - 1.700.000, 2017 = - 1.800.000, 
2018 = - 1.700.000, 2019 = - 1.700.000. 
I alt = - 6.900.000 (7,57%)

fra sæsonens slutning. Dermed lukker 
også en musikalsk epoke i Tivoli med det 
hæderkronede orkester, der sammen med 
folkekære solister har underholdt pub-
likum siden 1906. Efter Tivoli i 2011 skar  
Promenadeorkestret ned fra 36 timers mu-
sik ugentligt til én dag, er det beklageligt  
og desværre ikke overraskende, at orkestret 
nu bliver lukket helt.”

Nye initiativer
I omstruktureringen kommer Tivolis 
Symfoniorkester (i vintersæsonen Co-
penhagen Phil) mere i spil og vil være 
både i koncertsalen og mere udendørs 
– de skal bl.a. spille ”Søndagsmatiné”, 
som er en klassisk koncertrække med 
skiftende temaer, solister og dirigenter.
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Om ledelse 
med mere
af Jørgen Lauritsen

Forfatteren Carsten Jensen 
beskriver i romanen ”Vi, de 
druknede” livet for søfolk 
og familier i Marstal på Ærø, fra midten 
af 1800-tallet og knap 100 år frem. Ifølge 
en af hovedpersonerne er en god kaptajn 
ham, der kan banke resten af besætningen 
og undlader at slå dem helt til plukfisk; på 
den måde udviser han styrke og samtidig 
menneskelighed. Når matrosen har vas-
ket sårene og sundet sig, vil han indse, 
at skipper har ret og gjorde den gode 
gerning. 
Professor Steen Hildebrandt beskriver 
1800-tallets leder som en stor, stærk og 
kraftig mand - her ville en Steve Jobs 
eller Helle Thorning-Schmidt ikke være 
kommet langt. Det var dengang.

Med nysgerrighed studerer jeg forskellige 
tilgange til ledelsesbegrebet, senest en  
kursusrække på Folkeuniversitetet. Rej-
sen handler for mig om at håndtere de 
forskellige udfordringer, jeg møder, både 
hvad angår selvledelse og i større/mindre 
sammenhænge – som fritsvævende satel-
lit i den musikalske verden, jeg bevæger 
mig i, mellem større og mindre planeters 
tyngdefelter. Nogle gange er jeg kun 
mig selv, andre gange har jeg større eller 
mindre ledelsesansvar. En afgørende 
vigtig evne er bevidstheden om, hvilken 
rolle jeg har, og dermed hvad jeg gør/
ikke gør. Omstillingsparathed er blevet et 
forkætret begreb, ikke desto mindre er det 
centralt i min og andres daglige arbejde.

Hermed er vi tilbage ved Steen 
Hildebrandt, der beskriver forskellen 
mellem leadership, som er strategisk og 
visionært, og management, som er mere 
praktiske værktøjer. Med et glimt i øjet 
kan man sige, at selvledelse er, når chefen 
(dirigenten) er ude – og alle ansatte 
(musikere) klarer hver sit, og ”det hele 

går meget bedre”... Eller helt konkret at 
lave en uge-/måneds-/års-seddel for den 
kommende periode, som giver overblik, ro 
i hjernen og dermed plads til idétænkning. 
Måske ovenikøbet kreativitet?
Erfaringen viser også, hvor nyttigt det er 
at sætte tid af i kalenderen til møder med 
sig selv; hvor er du henne om et halvt år 
– et år – fem år? Det lyder måske fjollet, 
realiteten er, at vi meget nemt bliver 
fanget af det nu-og-her-vigtige og dermed 
glemmer at hæve blikket og se fremad. 
Hvilket er kernen i ledelse; ”hvor skal du 
hen, og hvordan gør du det?”
Et paradoks i vores verden er, at alle 
store beslutninger tages med kort sigte, 
og ingen tænker på de længerevarende 
konsekvenser. Hvem sagde bæredyg-
tighed? I lande som Ungarn, Norge, 
Tyskland, Ecuador m.fl. har man be- 
stemmelser omkring lovgivnings konsek-
venser på langt sigt. Hvem kan overskue 
nyopfundne kemikaliers påvirkning på  
miljøet over længere tid? Eller ”hvis 
nu orkestret planlægger i ordentlig tid, 
behøver komponisten/arrangøren ikke 
sidde med vanvittige deadlines, men kan 
i stedet give sig god tid og eftertanke til 
opgaven.” Osv-osv-osv – der er nok at 
ligge søvnløs over. Manglende søvn er nu 
nok et dårligt udgangspunkt både som 
leder og menneske generelt.

Nu blev det meget alvorligt, så her 
kommer to sjove allegorier:
Svampe-ledelse = holder de ansatte i 
mørke og fodrer dem med affald.
Måge-ledelse = flyver ind af og til, skider 
over det hele og forsvinder uden at gøre 
noget.
Som ofte med ”sjove” historier ligger der 
sandheder bag begge udsagn. Vi kender 
typen, der holder på informationer og kun 
nødtvungent deler (mindre værdifulde) 
oplysninger med kolleger/ansatte. Og  
måge-lederen, der svæver rundt i 
ubegribelige højder, med pludselige 
besøg i virkeligheden. Lidt skideballer 
strøs omkring ”for at sætte sig i respekt”, 
og så forsvinder man igen – uden noget 
bidrag til arbejdet.

Ifølge innovationsforskeren Lotte Darsø 

bør vi i arbejdsprocessen bruge mere tid i 
”ved ikke” området, fordi det er udenfor 
komfortzonen, vi er mest kreative. Jo 
tættere vi er på ”plejer”, jo mindre op-
findsomme er vi. Med mindre vi gerne vil 
finde på det, vi plejer. Det går jo ikke, for så 
holder telefonen op med at ringe! I min egen 
kompositionsproces for eksempel omkring 
en film eller et digt studerer jeg historien 
og karakterne uden at tænke musik 
overhovedet. Fordi filmen/historien/  
digtet skaber rammen for mine kom-
positioner. På den måde kommer mu-
sikken ud af filmen eller digtet, og jeg 
kombinerer  min bevidste research med 
de ubevidste indfald. Jeg leder min interne 
kreative proces bevidst, skaber en me- 
todisk ramme for musikken. 
På den måde kan man lede kreative pro-
cesser. Erhvervspsykologen Thea Mikkel-
sen arbejder med at dele processen op i 
to dele; åben og lukket. I den første er alt 
tilladt, og man må ikke sige nej. Erfaringen 
viser, at 90 minutter er en passende tid, her 
er alle indfald valide. Vi ved jo ikke hvilke, 
der ender med at blive valgt. Derefter af-
sluttes den åbne del, det besluttes, hvad 
vi går videre med til den lukkede del af 
processen (også kaldet eksekveringen). 
Her må man ikke finde på, her skal man 
udføre arbejdet. Det kan for eksempel 
ikke nytte at finde på et helt nyt dynamisk 
forløb i musikken, når man er halvvejs 
med at notere det allerede besluttede. 
Jeg har selv stor gavn af denne metode 
fordi det frigør energien til at fokusere 
på det vigtige lige nu. Når jeg skal finde 
på, behøver jeg ikke tænke praktisk. 
Og omvendt - i eksekveringen kan jeg 
fokusere på at løse opgaven indenfor ram-
merne. På denne måde kan jeg hele tiden 
overskue, hvor jeg er, og hvad jeg er i gang 
med.

Professor Lars Thøger Christensen fra CBS 
taler om konsistens og kommunikation. 
At vi har en forventning om mere og mere 
ensartethed, konsistens. Eksemplet er 
nyhedshistorier, fejlfindere, der hænger 
politikere og andre op  på forskellige 
udsagn. Løftebrud, løgn og andre skønne 
prædikater. Professorens pointe er, at det 
faktisk kan være positivt, når man bruger 
begreber, der ligger liiiidt langt ude i 
horisonten – fordi når man har nævnt det, 
bliver det et mål. Som man stræber efter. 
Hykleri er et uundgåeligt produkt af 
enhver dydig beskæftigelse; hvis ikke vi 
lyver, kan vi ikke fastholde vores idealer. 
Eller hvis vi krævede fuld konsistens, 
var der mange, der slet ikke ville kunne 
udtale sig overhovedet. Det gælder helt 
sikkert også i musikverdenen. Lederens 
opgave er at motivere – ikke informere! 
Fordi der er en forskel mellem, hvad 
organisationen er nu, og hvad den kan 
blive til i fremtiden.

Steen Hildebrandt får det sidste ord: Den 
enkle skelnen mellem ledere og ikke-
ledere er afskaffet. Ledelse er et emne for 
alle. Ledelse handler om relationer mellem 
mennesker, afdelinger, virksomheder, 
lande. Alle i en organisation og i et 
samfund skal kende til ledelse. For at 
spinde en ende kan man sige, at hvis både 
matros og skipper i udgangspunktet har 
en fælles forståelse af, hvilken retning de 
sejler i, så er der ingen, der bliver slået til 
plukfisk. Det ville da være skønt! 

Links og litteratur;
Lotte Darsø: Artful Creation
www.steenhildebrandt.dk
http://www.tmi.dk/artikler-boeger.asp 
(Claus Møllers artikler)
søg på youtube ”John Cleese creativity”
www.trac.dk (erhvervspsykolog Thea 
Mikkelsen)

Musikken lever videre

af Jesper Løvdal

Godt på vej med at afslutte 
min klumme står jeg op mandag morgen 
og indser, at beretningen om Bent Søren-
sens klarinetkoncert til Martin Fröst og 
mit efterfølgende møde med ham på 
KompositionsCamp på Engelsholm må 
vente. 
Jazzens faderfigur i Danmark har forladt 
vores verden og rejst videre til nye og 
bedre steder, hvor han sikkert allerede nu 
sidder på sin egen sky, med englevinger 
og griner ned til os. Hugo Rasmussen 
havde et stort ønske om at møde salig 
saxofonist Bent Jædig igen, og de deler 
nok sky deroppe… og sikke en festsky det 
er !
Hugo var ikke kun musiker for andre, 
som hans instrument lægger op til, og 
komponist, som hans få, men sublime 
kompositioner viser, men i allerhøjeste 
grad kapelmester. Hans egne udgivelser er 
alle milepæle i dansk jazz, men Hugo var 
ikke medlem af Kapelmesterforeningen, 
selvom han spillede flere jobs som 
kapelmester end mange. I det hele taget 
spillede han flere job end de fleste og 
skånede ikke sig selv. Da jeg spillede med 
Hugo sidste gang kun 5 uger før hans død 
på Fanø ved Esbjerg, havde han allerede 
spillet et job tidligere på dagen i Solrød !! 
Han var mærket af sygdom, men spillede 
mere melodisk og sikkert end nogensinde, 
men lovede dog at han for fremtiden kun 
ville spille 2 jobs om dagen, hvis de ikke 
lå i hver sin ende af Danmark. Hugo blev 
på landevejen, så længe det overhovedet 
var muligt, og fik det som han ville. Han 
spillede fantastisk og inspireret musik til 
det sidste.
Når man hyrede Hugo, fik man ikke bare 
en bassist, men en ekstra kapelmester, 
der havde en skarp mening om alt fra 

repertoire, tempo, toneart, form, vejvisning 
og valg af tankstation.  Hvis man havde 
brug for råd, kunne man altid vende sig til 
Hugo, der vidste, hvad musikken havde 
brug for lige nu for at lette. Holdningerne 
kom fra de helt rigtige steder: hans store 
viden om jazztraditionen og hans store og 
stædige hjerte.  Hvis man ikke fulgte hans 
råd, sagde han bare: ”Gør som Bent Jædig 
ville ha’ gjort, så kan det ikke gå galt”.
Der var mange hyggelige og sjove snakke 
de sidste uger på hospitalet, og Hugo var 
stadig optaget af musikken. ”I overtager 
de jobs, jeg har spillet fast, når jeg er væk, 
ikke ?” var vigtigt for ham at få bekræftet.  
Og med visheden om, at musikken lever 
videre, kunne han lykkeligt sove ind.

Hugo Rasmussen og Jesper Løvdal

azz klummen

Det Kongelige Teaters 
publikumsorkester

For første gang nogensinde inviterer 
Det Kongelige Teater begyndere, 
nysgerrige og øvede musikere til at 
spille sammen i et stort og festligt 
orkester – Det Kongelige Teaters 
Publikumsorkester.

Man behøver ikke have erfaring eller 
have spillet på et instrument før – bare 
man har en god portion musikalitet og 
en stor nysgerrighed, så kan man være 
med.

Orkestret øver i Operaen fra oktober 
til maj og spiller to koncerter. I løbet 
af sæsonen vil orkestret få besøg af 
musikere fra Det Kongelige Kapel. 
Der er plads til op til 100 musikere i 
orkestret
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Læserne mener

kapel
mesteren

Peter Hanke
Fodbold og spejdere kan ….
Det har længe undret mig, at dirigentfaget 
har lidt svært ved at tage helt unge mu-
sikere med ind i lederskabet og udforske 
talentet mere systematisk. I sporten kan 
man være anfører, og spejderne har for-
skellige slags tropsførere o.a., der giver 
børn og unge formelt ledelsesansvar. 

Der findes naturligvis fine programmer 
i musiklivet, hvor unge får den slags 
muligheder en gang imellem, men kunne 
vi alligevel ikke inspireres til at give børn 
og unge større smag for musikalsk ledelse 
meget tidligt? 

Det bør gøres helt systematisk og uden at 
man skaber misundelse og favorisering, 
men udnytter, at musikudøvelse i en-
sembler kan styrke ledertalenterne i bred 
forstand på en helt unik måde.

Kjeld Lauritsen
Jeg mener, at vi musikfolk, og specielt 
kapelmestre, bliver pålagt alt for store 
administrative byrder og oftest ulønnet. 
Som en opkvalificering af os til dette 
nødvendige arbejde vil jeg foreslå, at 
Dansk Kapelmesterforening arrangerer et 
foredrag/kursus om fundraising.

Det er så vigtigt, at vi lærer, hvordan vi 
udfylder bedre ansøgninger. Jeg har netop 
været på et sådant kursus (se andetsteds 
i bladet), og en professionalisering af 
medlemsskaren er efter min mening en 
oplagt opgave for vores forening. 
Hvis det samtidig kan frigøre tid og 
kræfter til det egentlige - nemlig arbejdet 
med musikken - har vi slået to fluer med 
ét smæk.

Jonas Viggo Pedersen
Om aflønning af kapelmestre på amatørområdet
Mange kapelmestre arbejder fra tid til 
anden med amatørorkestre og/ eller –kor. 
Det er almindeligt, at de organiserer sig 
i oplysningsforbund for derved at få lidt 
tilskud til kapelmesterens løn.
Den folkeoplysende undervisning er 
imidlertid underlagt en stram lovgivning, 
som ikke opererer med hverken over-
enskomst eller lønforhandling. Der er én 
sats i Bekendtgørelse om løn- og andre 
ansættelsesvilkår for ledere og lærere 
ved undervisning mv. efter lov om støtte 
til folkeoplysende voksenundervisning 
(folkeoplysningsloven):

§ 9. En undervisningslektion er på 45 mi- 
        nutter.

Stk. 2. For hver undervisningslektion
ydes betaling for 1,6 arbejdstime, 
198,20 kr. (niveau 1. oktober 1997). 
[Lønsatser gældende fra 1.4. 2014: 
Lærerløn: 264,23 kr. plus feriepenge (i 
alt 297,26 kr.)]

Stk. 3. Lønnen efter stk. 2 omfatter 
ud over selve undervisningen, 
fælles planlægning samt 
planlægning, forberedelse og 
efterbehandling af undervisningen, 
medvirken ved visse pædagogisk-
administrative funktioner i 
tilknytning til undervisningen som 
fx forløbsbeskrivelse, fremmødelister, 
pauser, o.l.

Stk. 4. Udover løn mv. for un-
dervisning kan der afholdes udgifter 
til øvrige lovpligtige ydelser vedr. 
lønmodtagere.

§ 10. Der lønnes kun for gennemført un- 
          dervisning.

Stk. 2. Lærere har uanset bestem-
melsen i stk. 1 krav på løn for 
undervisningslektioner, der aflyses 
med mindre end 1 uges varsel.

Det er væsentligt lavere end lønnen på 

musikskoleområdet (endda uden re- 
duktioner for sammenspil), og dertil 
kommer, at der ikke ydes løn under 
sygdom, barsel, barns første sygedag, 
pension, mulighed for tillæg for kva-
lifikationer, anciennitet, særlige forhold, 
herunder natpenge.

Typisk prøver amatørensemblerne at lave 
ordninger med et særligt koncerthonorar, 
som skal opveje den lave løn til prøverne.
Men det er forhandling med hatten i 
hånden for den enkelte kapelmester, hvis 
vi ikke har retningslinjer på området.

I DMF arbejder man med en særlig 
tarif for ”Instruktion af ensembler 
(tambourkorps, garder, kor m.v.)” på pt. 

kr. 383,39 pr. lektion á 45 min. 
incl. 40 min. forberedelsestid, 

kr. 459,83 pr. lektion á 45 min. 
incl. 60 min. forberedelsestid, 

kr. 574,78 pr. lektion á 45 min. 
incl. 90 min. forberedelsestid.

Vejledende satser (incl. forberedelse) for  
timelønnet undervisning udenfor over-
enskomstområdet. (Satserne er pr. 1/4 
2011) = Finansmin. satser

Med nogle retningslinjer i den retning 
kunne vi stille vores medlemmer i 
en væsentligt bedre situation, når 
lønnen skal forhandles med de enkelte 
amatørensembler.

Om ensemblerne så vil have folke-
oplysningstilskud til deres aktivitet, er 
op til dem selv – spørgsmålet er jo i sidste 
ende, hvem skal betale for deres hobby?

Måske kan Kapelmesterforeningen 
(evt. i samarbejde med DMF og DMpF) 
lave en folder med vejledning til 
amatørensembler? Den kan indeholde 
retningslinjer for lønniveau, ideer til 
finansiering osv. Jeg vil selvfølgelig gerne 
indgå i arbejdet med udarbejdelsen af 
folderen.

skriv den perfekte ansøgning 
En amatør på fundraising-kursus hos
af Kjeld Lauritsen

Jeg har ikke tal på, hvor mange 
ansøgninger jeg har sendt i 
tidens løb, men det er mange. 
Samtidig har jeg dog - som mange mu-
sikmennesker - en modvilje mod at bruge 
for meget tid på kontorarbejde m.m. 
Musikken bør og skal være i centrum! 
Derfor har jeg aldrig lært håndværket  
bag ansøgninger.
Men da jeg så opslaget fra Winnovation 
om kurset - lige midt i ansøgnings-
sæsonen til Statens Kunstråd - slog jeg 
til. Titlen på kurset: ”Sådan skriver du 
den perfekte ansøgning” var lige i øjet. 
Undertitlerne var: 

• Seneste nyt om danske og europæiske 
   fonde 
• Hvad fondene kikker efter 
• Hvordan den perfekte ansøgning
    skrives  
• Tips, værktøjer og cowboytricks.

Kurset fandt sted i Winnovations dejlige 
lokaler i forbindelse med spillestedet Vega 
i København, og der var 11 fra forskellige 
dele af samfundet. Det var således et 
blandet felt og ikke kun med fokus på det 
kulturpolitiske. 
 
Her er et kort referat af de mange gode 
inputs, vi fik på en lang kursusaften:
 
sekretæren og krakileren – 
2 nøglepersoner når din ansøgning 
skal behandles
Indgangen til udvalget, der skal behandle 
din ansøgning, er altid sekretæren, hvis 
det er en stor organisation, og god kontakt 
med denne person kan være forskellen 
mellem succes og fiasko. Sekretæren vil 
oftest være til rådighed for ansøgere, når 
man arbejder på en (større) ansøgning, 
ja mange sekretærer vil være glade for 
en henvendelse og et samarbejde inden 
den endelige ansøgning afleveres. I 
mange organisationer har sekretariatet 
indstillingsret, hvad angår ansøgninger 

under 10.000 kr., ofte er indstillingen fra 
sekretariatet lig med ja eller nej.
Man kan ofte være så heldig, at sekretæren 
lægger din ansøgning øverst i bunken, 
specielt hvis man har gjort brug af 
ekspertisen i det aktuelle sekretariat, og 
måske har efterladt et positivt indtryk, 
personligt og fagligt.
Den næstvigtigste person i ansøgnings-
behandlingen er faktisk et udvalgsmed-
lem, nemlig en yderst fejlsøgende og 
detaljeorienteret person. Måske tidligere 
formand for organisationen og nu pen-
sionist. Denne person læser alt meget 
grundigt og tjekker enhver detalje i 
ansøgning og budget.
Niller Wischmann fortæller: ”Ansøg-
ningen skal være absolut fri for stavefejl, 
unøjagtigheder og uklarheder. Ellers ri-
sikerer et ellers godt projekt at få nej på 
grund af en detalje, fundet af denne em- 
sige person”. De øvrige udvalgsmed-
lemmer læser kun de første linier samt 
budgettet.
Ansøgningen skal korrekturlæses grun-
digt inden afsendelse! ”Ingen ansøgning 
går ud fra vores kontor, uden at være 
gennemlæst og rettet af 2 personer udover 
den, der har skrevet i første omgang” 
siger Wischmann.

Den Perfekte Ansøgning
Her er ansøgningsguiden, som den blev 
præsenteret på kurset.
Kort om projektet:
Planlagt projektstart - Kort præsentation 
af personerne bag projektet - Baggrunden 
for projektet - projektets formål - projektets 
målsætning - evt læringsformål - tidsplan 
- målgrupper - budget og andre bilag.
Om de enkelte punkter:
Projektets formål er meget vigtigt - det er 
motivationen for at give penge.
Tidsplan - beskriv projektets faser, ak- 
tiviteter og milepæle. En markedsførings-
strategi bør være del af enhver ansøgning, 

stor eller lille.
En god metode til finansiering af projekter 
er den såkaldte patchwork-finansiering.  
Hvis man søger forskellige fonde er 
chancen for et ja større, end hvis den 
samme fond skal lægge hele tilskuddet på 
bordet. Man starter med de fonde, hvor 
chancen for tilskud er størst.

samarbejdspartnere kan åbne 
mange døre
En ansøgning med flere samarbejds-
partnere vil ofte have en fordel frem for 
enkeltmandsansøgninger. Hvis et projekt 
kan knytte an til en region eller en by eller 
måske et kvarter i København, åbner det 
en masse støttemuligheder. Eller man 
kan knytte an til foreninger af forskellig 
art eller i sidste instans skabe en forening 
selv omkring projektet. Alt afhængig af 
projektets art.

www.kulturenskontanter.dk
Firmaet bag fundraising-kurset driver en 
fuldstændig genial hjemmeside: “Kul- 
turens Kontanter” (http://www.kultur-
enskontanter.dk/). Den giver mulighed 
for at søge på fonde efter projektets 
faglige indhold, beløb, regionalt, hvornår 
der ansøges og meget mere. Desværre er 
det kun abonnenter, der har adgang til 
herlighederne.
Måske noget for vores forening at tegne 
abonnement på?
 
Hjemme igen
Efter et kursus som dette har man fået 
et lille indblik i fondenes forunderlige 
verden af en insider. Først og sidst står det 
dog tilbage, at det gælder for ansøgninger 
såvel som for god musik: Skal man lave 
en god ansøgning, skal der bruges tid 
på det. Meget tid. Gid døgnet havde 30 
timer.



Nye udgivelser
Ny cd – Jonathan Ofir
Monteverdi - L’Orfeo
Medvirkende: Copenhagen 
soloists dirigeret af Jonathan 
ofir, solistisk kor og orkester 
på barok-autentiske instrumenter.
”Monteverdis orfeus (1607) er tit nævnt som 
verdens første opera, selvom andre kompo-
sitioner fra årtiet før 1607 allerede bærer ele-
menter af det, som vi senere vil kalde opera.
det er et værk, der indeholder stort drama, 
udtrykt med enkelte og tit overraskende lyd-
mæssige og harmoniske midler. dets brug af 
gentagne ritornelli og kor giver en effekt, som 
minder lidt om den senere ‘leitmotif’.
Værket ligger i en periode før etablering af det 
‘fri recitativ’, dog komponeret med stor fantasi 
rytmisk set, og vi får indblik i evolutionen af 
recitativ-elementet i musikhistorisk perspektiv.
for mig er det en af de smukkeste og mest 
dramatiske operaer”.
Udgivet november 2014 på forlagCs

NY cd – emil de waal
Handmade in Denmark
Medvirkende: emil de Waal+ 
gustaf ljunggren, søren 
kjærgaard feat. elith nykjær.
”dette er opfølgeren til debut-albummet, som 
modtog en danish Music award for Årets dan-
ske Jazzudgivelse 2013
på dette håndlavede album kaster de fire sig 
over nykomponeret musik af emil de Waal, 
gustaf ljunggren, nulle og kasper tranberg. 
Men der bliver også plads til nulles titelmelodi 
fra tv-serien i sandhedens tjeneste, simon and 
garfunkels sound of silence og ikke mindst et 
hyldestmedley til den nyligt afdøde kompon-
ist Hans-Henrik ley, der bl.a. skrev fantastisk 
børnemusik til Cirkeline og bennys badekar”.
Udgivet december2015 på edWCd003

Ny cd – Torben Kjær
Spirit
Medvirkende: glostrup trioen 
med torben kjær på piano, 
Henrik dhyrbye, bas, ole 
streenberg, trommer - og som gæstesolist te-
norsaxofonist tomas franck.
”spirit er et kaleidoskop af svensk folketone, 
amerikansk musical, fransk eksistentialisme, 
italiensk pop og den musik, som duke elling-
ton benævnte som american Music - man kan 
roligt sige Jazz!
trioen har på rejsen fået følgeskab af sanger-
inden alice Carreri, der med sin fløjlsbløde 
stemme fortolker Cd’ens sange på engelsk, 
fransk og italiensk. 
tomas’ originale spil og uudtømmelige skat-
kammer af musikalske linier tegner nye streger 
på jazzlandkortet og på denne Cd”.
Udgivet april 2015 på storyville

Ny nodeudgivelse – esther Bobrova
Hanedans
”i anledning af Carl nielsens 
150 års fødselsdag, har jeg 
skrevet et arrangement af det 
populære balletindslag fra 
3.akt af Carl nielsens opera 
“Maskarade”, “Hanedans”.
i dette arrangement for 4-hændigt klaver har 
jeg holdt mig så tæt som muligt til det oprin-
delige partitur. ifølge et brev fra Carl nielsen, så 
skal ”Hanedansen” spilles som en slags polo-
naise. Han mente dermed formodentlig, at  den 
skal spilles stolt og værdigt for at karakterisere 
en ung Hane, som er omgivet af beundrende 
høns, der slås om hans gunst.
for at gøre udgivelsen mere iøjnefaldende har  
jeg bedt illustratoren tina filsø om at lave en 
tegning af en balletdanser udklædt som en 
Hane”. 
Udgivet juli 2015 på edition Wilhelm Hansen 

Ny cd – Jens Christian Jensen
Awareness
Medvirkende: palle Mikkelborg, 
Jens Christian Jensen, Mike 
sheridan, Helen davies med 
flere samt orkester og kor 
fra aarhus Musikkonservatorium.
”awareness” er titlen på den koncert, der mar-
kerede Mikkelborgs udnævnelse til adjungeret 
professor på det Jyske Musikkonservatorium i 
2013, en stort anlagt koncert med kor og orkester 
bestående af næsten 100 studerende sangere 
og musikere fra konservatoriet under ledelse af 
Jens Christian. det er en rejse gennem mange 
forskellige kompositoriske udtryksformer. fra 
mellemøstlige og afrikanske tonesprog, over  
jazz-funk og electronics til en akustisk verden 
med kor a capella og klassisk kammerorkester”.
Udgivet september 215 på olufsen records

NY cd - John Høybye
Måske en martsnat
Medvirkende: diabolus-koret, 
Mads Haaber (sax), Mads 
granum (klaver), Mikkel 
nielsen (bas), flemming nilsson (percussion) 
og direktion John Høybye.
”lige fra skoletiden har jeg båret grethe riis-
bjerg thomsens smukke digt Måske en Marts-
nat med mig. Melodien lavede jeg for over 40 år 
siden, og nu er den så blevet titelmelodi i denne 
årstidssuite med en sang til hver måned. san-
gene er for 4-5 stemmigt blandet kor. en enkelt 
er a cappella, de øvrige 12 er der klaversats/
becifring. alle satser kan udbygges med instru-
mentalakkompagnement, som på Cd-indspil-
ningen.
Musikken bevæger sig frit mellem det klassiske 
og det rytmiske. tekster af niels erik nielsen, 
eva Chortsen, Martin luther, frank Jæger, es-
ter traneberg og grethe risbjerg thomsen”.
Udgivet september 2015 

Ny cd – mads Vinding
Walk with Me
Medvirkende: Mads Vinding, 
Margrete grarup, Carsten 
dahl, Marilyn Mazur, poul 
Halberg, peter Weniger, rasmus stenholm.
“Walk with Me er en sammenhængende rejse 
gennem et landskab, der hele tiden forandrer 
sig. Man møder enkelhed, skrøbelighed, vild-
skab og følsomhed og fornemmer det store i 
det små. fra smukke ballader over stormfulde 
stemninger til råswingende jazz - alt båret i- 
gennem af Margrete grarups unikke og udtryks-
fulde stemme.
Hvert nummer har sin egen identitet - men 
sammen udgør de et hele”.
Udgivet august 2015 
www.fineartists.dk/grarup.html

Nye nodeudgivelser - erik Hammerbak
Carl Nielsen
”Musikforlaget Helios har i 
sommerens løb udsendt to 
nye arrangementer for brass-
band og Harmoniorkester for 
amatørorkestre på mellem-
niveau i.f.m. den fortsatte fej-
ring af Carl nielsen. 3 Carl 
nielsen sange med John 
Høybye’s korarrangementer er 
i mange tilfælde også velegnede til blæse- 
mediet. det gælder i særdeleshed disse tre: Tit 
er jeg glad, Den villeste og Sænk kun dit hoved, 
som er instrumenteret for blæserbesætning af 
erik Hammerbak. sangene kan fremføres sam-
let eller hver for sig, og de fungerer også pro-
blemfrit mellem kor og orkester. 
den danske sang 2 er et potpourri over fem Carl 
nielsen-sange: Irmelin Rose, Underlige aften-
lufte, På det jævne, Hvor sødt i sommeraften-
stunden og Frihed er det bedste guld. sangene 
er forbundet med modulerende overgange og 
egner sig ikke til sangledsagelse”. 
bestilling hos hammerbak@glenten.dk

Ny cd – mark solborg
Maniscalco/Bigoni/Solborg
Medvirkende: emanuele 
Maniscalco, piano. francesco 
bigoni, tenorsaxofon/klarinet 
og Mark solborg, guitar
”debutalbummet indeholder et poetisk og kam-
mermusikalsk udtryk kontrasteret af tekstur, 
præparationer og mikrotonalitet. en næsten 
arkitektonisk blanding af abstraktion og varme 
er en central ambition og et varemærke for 
gruppen.
denne musik er ikke optaget af genre eller stil. 
den handler grundlæggende om musikalsk 
samtale og er lavet for ører, der interesserer 
sig for dialog”. 
Udkommet maj 2015 


