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Generalforsamling 
afholdes i år

torsdag den 28.april 
kl. 16.00 på Admiral Hotel, 

Toldbodgade 24, København

efter generalforsamlingen 
byder foreningen 

på sandwich og drikkevarer.

Medlemmer bosat vest for Storebælt 
vil kunne få godtgjort udlæg 

til en returbillet med DSB (standard).

Interview med 
Kim Bohr 
Danmarks 
Radio

Læs  side 14

Om dirigenten 
Stokowski

Læs  side 6
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Runde fødselsdage
9. feb. Ole Kibsgaard 50 år
14. feb. Søren Christian Vestergaard 50 år
28. feb. Pierre Dørge  70 år
5. marts David Firman 65 år
6. marts  Palle Mikkelborg  75 år
13. marts John Frandsen 60 år
25. marts Kjeld Lauritsen 60 år
13. april Pernille Bévort 50 år
15. april Jack Lawrence 60 år
27. april Henrik Krogsgaard 65 år
15. maj Lars Fjeldmose 60 år
25. maj Andreas Vetö 30 år
9. juni  Thyge Thygesen 75 år

Medlemsjubilæer
John Uldall   40 år
Jean Zederkopff  25 år
Ole Koch Hansen 25 år
James Price  25 år
Mogens Dahl  25 år
Svenn Skipper 25 år

Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke

Slettet p.gr.a. restance: Christina von Bülow

Dansk Kapelmesterforenings 
hjemmeside
Vi er i gang med at implementere et nyt 
design til medlemmernes CV’er. I den for- 
bindelse bedes I tjekke, om jeres mail- 
adresse, adresse og telefonnummer er 
korrekt på adresselisten, og om der skal 
ændres på jeres personlige side.
www.kapelmesterforening.dk 

Der er optaget 5 nye medlemmer 
1.1.2016:
Niclas Knudsen, Jeanett Albeck, 
Christina Dahl, Peter Rosendal og 
Oliver McEwan.
På nær førstnævnte bliver de nye med-
lemmer præsenteret i sommerbladet.

Ny dirigent i Prinsens Musikkorps 
René Bjerregaard Nielsen har overtaget 
dirigentstokken i Prinsens Musikkorps.  
Han har været musikdirigent for SMUK – 
Slesvigske Musikkorps fra 2003 til 2012 .
Han debuterer i foråret 2016 ved For-
svarets Stabsmusikkorps i Norge.
René Bjerregaard Nielsen er ansat på en 
3-årig kontrakt ved Prinsens Musikkorps.

Lille Skiveren i Skagen 
1 uges ophold for kun 1.500,- for med-
lemmer af Dansk Kapelmesterforening 
kan lejes i uge 35, 36 og 41 - 2016. 
Foreningen har sammen med Dansk 
Kunstnerråds øvrige fraktioner erhvervet 
Jens Otto Krags sommerbolig, Lille 
Skiveren ved Skagen tæt på Vesterhavet. 
Huset har plads til 8-10 overnattende, 
er veludstyret med sauna og klaver. 
Og det er et godt sted, hvis man vil  
øve med sin trio eller kvartet.
Foreningen udlejer en af ugerne til vore 
medlemmer, fortrinsvis til fagrelaterede 
formål. Der trækkes lod blandt de ind-
komne ansøgninger. 
Deadline 15. juni på ugerne 35 og 36. Send 
ansøgning til sekretæren.

Ny korsyngemester i Göteborg
Martin Nagashima Toft tiltræder den 1. 
juli 2016 stillingen som korsyngemester 
ved Göteborgs Operan og indgår sam-
tidig i operaafdelingens kunstneriske le-
delsesgruppe. Jobtilbuddet kom præcis 
efter, at han flyttede til regionen med sin  
familie, og samarbejdet strækker sig i 
første omgang over 3 sæsoner med mu-
lighed for forlængelse og yderligere op-
gaver som dirigent i huset.

H. C. Lumbye prisen
Lars Møller er modtager af H. C. Lumbye 
Prisen på 30.000,- for hans mangeårige 
kunstneriske udvikling  og virke.

Årets danske Jazzudgivelse
Jakob Bro fik Årets Danske Jazzudgivelse 
ved Danish Music Awards Jazz 2015 med 
udgivelsen “Gefion”.

Årets Danske Jazzkomponist 
Kapelmester og komponist Claus Waidt-
løw modtog en Danish Music Award for 
Årets Danske Jazzkomponist med ud-
givelsen “Playhouse”.

Facebook-gruppe 
Husk at melde dig ind i Kapelmester-
foreningens Facebookgruppe, som er 
en lukket gruppe kun for foreningens 
medlemmer. 

Citat af Woody Allen
Jeg kan ikke høre Wagner uden at få lyst 
til  at invadere Polen.

Også DMF’s formand udtaler sig i ar-
tiklen:
”Såkaldt atypiske ansættelser er på vej til at 
omfatte op mod en femtedel af arbejdsmarkedet. 
Det er ikke bare kunstnere, men også jour-
nalister, medlemmer af HK, AC og FOA, 
der arbejder som freelancere, projektansatte, 
honorarlønnede, vikarer og så videre. Nu 
må det danske samfund vågne op og forstå, 
at atypiske ansættelser er ved at blive mere 
normalt,” siger Anders Laursen.
 
Opråb til beskæftigelsesministeren fra ni 
fagforeninger.
Det er under al kritik, at det dagpenge-
forlig, der blev forhandlet på plads i 
oktober, ikke tager mere hensyn til denne 
gruppe, der tæller hver fjerde dansker, 
mener Anders Laursen, der sammen med 
formænd fra otte andre fagforeninger 
bragte et debatindlæg i Politiken i de-
cember.

Her retter de en fælles opfordring til 
beskæftigelsesministeren Jørn Neergaard 
Larsen.
”Vi har brug for nye dagpengeregler, der 
giver de atypiske ansatte og beskæftigede 
klare og gennemskuelige dagpengerettigheder 
på lige fod med andre. Der påhviler derfor 
beskæftigelsesministeren en stor opgave, når 
den endelige lovgivning skal udformes for 
at indfase dagpengeforliget mellem Venstre, 
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti,” 
skriver de i Politiken.

Birgitte Theresia Henriksen, DMF (forkortet)

Dansk 
Kapelmesterforenings
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 www.kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforenings kontor:  
Sankt Hans Torv 26, 5.
2200 København N
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NYT om medlemmer 
 NYT fra foreningen            

  Nyheder  ved Bodil Heister 
Atypisk ansatte har ret til dagpenge

DMF er i fælles opråb med andre fag-
foreninger for at sikre dagpengeret for alle 
typer ansatte. Ombudsmanden er gået ind  
i en ny sag, der kan få positiv effekt på 
situationen – for musikere og mange andre.

Der påhviler beskæftigelsesminister Jørn  
Neergaard Larsen en stor opgave, når 
lovgivningen skal udformes for at indfase 
dagpengeforliget mellem Venstre, Social-
demokratiet og Dansk Folkeparti 
Der er behov for en dagpengeløsning, 
der rummer alle de op mod 20 pct. 
”atypisk ansatte”, der arbejder i vikariater, 
honorarlønnet eller freelance, sådan som  
fx mange musikere. For som det er nu,  
rummes disse atypiske ikke af dagpenge-
systemet, og de melder sig derfor 
forståeligt nok ud af a-kassen. Der var 
store forhåbninger om et moderniseret 
dagpengesystem, da Dagpengekommis-
sionen i sensommeren kom med nyt ud- 
spil, men kommissionen nåede ikke at 
behandle det, og den arbejdsgruppe, der 
skulle arbejde med problematikken, var 
ikke ansat.
Derfor arbejder DMF sammen med en  
lang række andre fagforeninger (DAF, 
Dansk Skuespillerforbund, Journalist-
forbundet, HK og FOA) for at sikre 
politisk forståelse for, at der er behov for 
en mere fleksibel dagpengeløsning. For 
disse mennesker knokler som alle andre, 
men kan pt. ikke være sikre på, at de har 
ret til dagpenge, selvom de har betalt til 
a-kassen i årevis.



Niclas Knudsen 
43 år København
er kapelmester, guitarist og komponist, 
har i de sidste 25 år været involveret i det 
danske musikmiljø i mange forskellige 
sammenhænge.

Som bandleader har han bl.a. udgivet 
CD’er med grupperne When Granny 
Sleeps, Ibrahim Electric, Fra De Varme 
Lande og Human Beat Boxer (med 
den amerikanske trommeslager Adam 
Nussbaum), Radio Timbuktu og som 
sideman, bl.a. med grupperne Hans Ulrik 
Jazz and Mambo, Christina Dahl Quartet, 
Jesper Lundgaard Trio, Vildnis og Rasmus 
Nøhr.
Niclas har spillet i det meste af verden 
med sit orkester Ibrahim Electric og har 
rejst og studeret musik i Indien, Afrika, 
Cuba, USA og Brasilien.
Han har undervist i guitar og sammenspil 
på alle musikkonservatorier i Danmark 
og underviser for tiden på Det Fynske 
Musikkonservatorium i Odense og på 
Rytmisk Konservatorium i København. 
I sin fritid løber Niclas rundt på alt, hvad 
man kan få på fødderne, sammen med 
sine børn - skøjter, rulleskøjter og ski, og 
han drømmer om en sen karriere som 
Rodeo-stjerne!
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Kapelmesterens Klumme
af Michael Schønwandt

Det er svære tider for kulturen netop nu
Efter vi har fået den nye Venstreregering, 
er det, som om sluserne er blevet åbnet 
for alle planer om reduktion og lukning af 
kulturelle institutioner. Det skræmmende 
udtryk “omfordelingsbidrag”, som rege- 
ringen skønmalerisk har lanceret, dæk-
ker over den største nedskæring på ud-
dannelser og kultur i mands minde.
Tilsyneladende ser det meget tilforladeligt 
ud: Ved at melde nedskæringen ud som 
et “omfordelingsbidrag” på 2% pr. år de 
kommende 4 år, ser det ud som noget, 
man sagtens skulle kunne klare. 
Realiterne ser ganske anderledes ud: om 
4 år er det en 8%s reduktion, der rammer 
alle kulturelle institutioner!
Og følgerne er ikke til at tage fejl af. Alle-

rede nu ser vi, at de store museer må 
opgive deres særudstillinger. Konserva-
toriet i København må fra det kommende 
år reducere deres undervisningsuger fra 
de allerede pauvre 26 uger, man i dag 
underviser, til 24 uger. 

Og et af de store ofre i den nuværende 
slagterunde er Det Kongelige Kapel. De 
besparelser, der har ramt Det Kgl. Teater, 
og som allerede har reduceret Opera- 
koret med en tredjedel, rammer nu for 
alvor Kapellet. Der blev oprindeligt 
meldt ud, at 22 stillinger skulle fjernes - 
altså mere end 20% ! Det er nu blevet til 
halvdelen i første omgang, men tendensen 
er klar: færre fastansatte musikere, flere 
freelancere.

Ingen - absolut ingen politiker incl. vores 
kulturminister - stiller sig op og forsøger 
at forsvare det kulturliv, der er bygget op 
gennem mange generationer med al dens 
viden og erfaring. Det er indlysende, at 
et kulturliv og dets institutioner i højeste 
mål må være med i samfundets udvikling 
og forandring. Men det er jo netop for at 
have en base at forandre fra og fortælle, 

KapeLmesTereNs 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

hvorfra vi kommer, at disse institutioner 
er skabt. 
Og hvad er svaret fra politisk hold: hold 
jer til jeres kerneydelser! Med andre ord: 
stop al kreativitet! Skræmmende!
Det er dybt bekymrende, at en regering, 
der hviler på et så spinkelt parlamen-
tarisk grundlag, må søge sine flertal dér, 
hvor det nu kan findes. Og her er kulturen 
det område, der koster færrest stemmer 
og er lettest at lave studehandler med. 
Hørte vi et eneste ord i valgkampen om 
kultur eller om nedskæringer, man ville 
gennemføre? Nej! 
Med al respekt for de store udfordringer, 
som tidens problemer giver vores sam-
fund og dets valgte ledere, er der ikke 
meget at sige til den politikerlede, der 
breder sig.
Og hvad kommer der så derefter??

Men der ER en anden vej! Vi må stole 
på vores indre stemme - på den musik, 
vi alle brænder for. Det er det eneste 
meningsfulde svar! Lad os kæmpe 
utrætteligt for den og det samfund, den 
må og skal være del af.
For hvad er der ellers at kæmpe for?

Formanden mener
Jesper Grove Jørgensen

Jeg sidder her i begyndelsen 
af januar og tænker tilbage 
på det år, som nu er gået. 
Hvad var godt og skidt på kunstens og 
kulturens område? Hvad, der var af godt, 
gled fuldstændig i baggrunden, da den 
nye regering fremlagde sin finanslov med 
den famøse og visionsløse 2% besparelse, 
det såkaldte omstruktureringsbidrag 
– som kritikløst blev kørt hen over alle 
ministeriers budgetter. For kunsten 
og kulturen er det ikke mindre end 
katastrofalt! Kulturministeriets budget 
er i den store sammenhæng så lille, at 
besparelserne dårligt nok kan mærkes, og 
desuden ved vi, at det såkaldte ”fedtlag”, 
mange politikere har talt om, for længst 
er skrællet væk. Det betyder, at de 
pålagte besparelser kun kan gå ud over 
kerneydelserne – dvs. de kunstneriske 

udfoldelser – til stor skade for den danske 
kultur, som politikerne ellers taler så 
meget om, at vi skal bevare og styrke. Det 
hænger simpelt hen ikke sammen.
Og ikke nok med det: samtidig med at 
regeringen sparer på kulturområdet, taler 
de om, at erhvervslivet og fonde skal støtte 
kulturen mere end nu, hvorefter de også 
foretager en spareøvelse på dette område 
i og med, at fondene bliver frataget nogle 
skattelempelser. Det hænger heller ikke 
sammen.
På musikkens område bliver alt fra 
musikskoler, musikkonservatorier, spil-
lesteder, symfoniorkestre mm. hårdt 
ramt. Landsdelsorkestrene har igennem 
mange år styrket deres forankring i det  
kulturelle liv med symfonikoncerter, kam- 
merkoncerter, skolekoncerter og under-
visning mm. og er således blevet en 
væsentlig del af et styrket musikliv i 
Provinsdanmark. De må nu skære ned 
på deres kunstneriske aktiviteter sam-     
tidig med, at politikerne taler om at 

styrke kulturen i provinsen. Hænger det 
sammen?
Også på medieområdet er musikken og 
resten af kulturen under pres. I det af den 
forrige kulturminister nedsatte Public 
Service udvalg er der ingen repræsentant 
for kulturlivet, og indtil videre har 
debatten om, hvordan fremtidens Public 
Service skal udformes, stort set undgået at 
inddrage kunst og kultur (men herom en 
anden gang).

Så hvor står vi nu ved indgangen til 2016? 
Vi må konstatere, at vi har en regering og 
en kulturminister, for hvem kulturen er 
uden betydning. Men hvad var Danmark 
i dag, hvis vi ikke gennem århundreder 
havde udviklet og værnet om vores 
danske kultur – også med den inspiration, 
vi har fået udefra!

Trods alt mismodet må vi fortsat kæmpe 
for en bevarelse og styrkelse af vores 
danske kultur; vi har ikke noget valg!

NYT 
medlem
ved Bodil Heister

azz klummen

                       af Kjeld Lauritsen

                      Øremenneskets storhed og 
          fald

                  Vi lever i en tid, hvor billeder 
er i fokus. Moderne telefoner kan med et 
knips tage et billede eller en video og dele 
med familie og venner.
På de sociale medier skaber billeder op-
mærksomhed, og specielt videoer med 
pudsige episoder hitter.
Ser man TV, er der en endeløs strøm af 
levende billeder, der skifter med lynets 
hast. Moderne klippeteknik tilsiger, at et 
billede ikke må stå på skærmen længere 
tid, så det flimrer og blinker på alle plat-
forme. Selv når man ser en studievært eller 
en debatdeltager, skal der flere kameraer i 
sving, så seerne ikke keder sig.
Billederne ledsages oftest af en grim lyd- 
side. Den bratte klipning mellem forskel-
lige kameraer følges ofte af en lige så 
abrupt lydside. 
Det er noget af en udfordring, når man er 
vant til at høre musik med et logisk forløb. 
Hertil kommer, at lyden på TV ofte er så 
komprimeret, at selv flot lydarbejde lyder 
som en transistorradio, der er skruet for 
højt op. For os øremennesker er det en 
plage. 

Men måske er der håb - fjernsynets tid 
rinder ud, efterhånden som hvert medlem 
af en familie sidder med sin egen skærm 
omkring aftenkaffen.
Og med fjernsynet slukket er der måske 
plads til at sætte en vinylplade på den 
nyindkøbte pladespiller, tidens nye trend 
inden for musikaflytning. 
Så må musikken konkurrere med bil-
lederne på de mange skærme, men dog 
med den skønne musik som lydtapet til 
skærmens lyksaligheder. 

DR-overenskomst for solister

af Karen Bendix, DMF (forkortet)
Fire musikorganisationer forhandler 
ny overenskomst for solister med DR. 
Solister i DR-produktioner er fortsat 
dækket af solistoverenskomsten fra 
2004, indtil forhandlingerne om de 
nye solistoverenskomster mellem DR 
og DMF, DAF og Solistforeningerne 
falder på plads til april 2016. 
Dansk Musiker Forbund forhandler 
i disse måneder nye overenskomster 
sammen med Dansk Artist For-
bund, Dansk Solistforbund og Solist-
foreningen af 1921.
Da forhandlingerne er trukket ud, har 
solisterne stået uden overenskomst 
fra januar 2016. Men nu er solistover-
enskomsten fra 2004 blevet forlænget.
DMF’s chefjurist Morten Madsen for- 
venter, at forhandlingerne om de nye  
overenskomster falder på plads i løbet 
af de kommende måneder.

Det Kongelige Kapel

Man kalder det verdens ældste orkester; 
historien strækker sig fra Christian 1.’s 
tre mand store trompeterkorps oprettet 
i 1448 til dagens symfoniske orkester 
med 110 medlemmer. Lige nu er der en 
reduktion af orkestret på vej, og det har 
givet anledning til en del bekymring, 
både i dansk og udenlandsk kulturliv. 
Ser man på historien, som den er fortalt 
i Det Kongelige Kapels Forenings jubi- 
læumsbog, som bliver anmeldt i som-
merbladet, har orkestret dog overlevet 
flere nedskæringer og andre kriser.
Det blev klart, at de besparelser, rege-
ringen har krævet af Det Kongelige 
Teater, blandt andet vil gå ud over 
Kapellet. Over de næste fire år skal 
der skæres syv mio., hvilket svarer til 
14 stillinger ud af de nuværende 110. 
Der er indløbet støtteerklæringer og 
kommentarer fra nær og fjern.
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fortsættes på næste side....

melankoliker  
med et godt humør -
interview med dirigent Christian Kluxen

 af Bodil Heister

Imellem isbjørne, løver og 
pelikaner vandrer Christian 
Kluxen og jeg gennem Zoo 
en kold decemberformiddag - en af de 
sidste dage i året. Og nu står vi foran 
løverne, som er i gang med at æde en 
zebra - en virkelig zebra - med pels og det 
hele. 

Christian Kluxen har modtaget Arne 
Hammelboes Rejselegat på 100.000 
kroner, som skal bruges til studier i 
udlandet; og på vores vandretur gennem 
Zoo vil jeg finde ud af, hvad han vil bruge 
de mange penge til.

Da Christian var dreng, ville han være 
fløjtenist, og da han fortalte sin far det, 
svarede faderen: ”Så må du sørge for at 
blive den bedste, for du skal ikke rådne 
op i en orkestergrav!”.
”Det var en så indskrænket og primitiv 
udtalelse”, fortæller Christian, ”at den 
plantede mig hårdt i jorden, et sted midt 
imellem provokation og motivation. Og 
dér har jeg nok været lige siden”.

”Så skal du ikke bruge dit legat på 
fløjtestudier, kan jeg forstå. Hvad vil du 
så bruge dine mange penge på?”
” Ja… det…øh….” 
Vi står helt opslugt, om man så må sige, 
af løvernes færd med at flå en zebra. 
Christian fortæller videre, så det med 
pengene må vi komme tilbage til.

”I 2006, da både min mor og far var 
døde, traskede jeg ned til postkassen 
og sendte et brev om min udmeldelse 
af Musikkonservatoriet. Jeg mindes en 
rituel tilfredsstillelse ved at smække 

postkassens låg så hårdt i, at der lød et 
højt, rørklokkeagtigt smæld”.
”Hvorfor meldte du dig ud? Var du vred 
over din fars udtalelse?”
”Jeg var bare vred på verden. Det var 
ikke konservatoriet eller fløjtens skyld. 
Slet ikke. Jeg var bare en vred ung mand - 
provokeret af mine forældres ambitioner 
- og i sorg over deres død. 
Men nu lå deres ambitioner for mig 
på bunden af en postkasse på Søndre 
Fasanvej. Vrede og sorg kan være stærke 
motivationer. Man skal bare lære ikke 
at sluge sig selv eller andre med den, så 
bliver man sin egen fjende”. 
”Hvad lavede din far, var han også 
musisk?”
”Nej, tværtimod, han var på toppen af 
erhvervslivet dengang. Han startede 
discountkæden Aldi i Danmark og var 
direktør i FDB. Han sagde altid, at en 
god leder ikke altid er elsket af alle. Han 
elskede ikke engang sig selv - han var 
sin egen største fjende og bekymrede sig 
meget - især om sit arbejde. Det har jeg 
nedarvet, men jeg begynder at fatte, at alt 
ikke er så farligt. 
Det hele skal nok gå. Man åbner partituret 
og begynder - bum - noget opstår, skabes 
og sker. Jeg hjælper musikerne og prøver 
ikke at stå for meget i vejen. Jeg prøver at 
give faste rammer for frihed”.

Løverne er stadigvæk i gang med zebraen.  
De små unger får en enkelt luns, men det 
er moderhunnen, der dominerer, og der er 
en klar hakkeorden i flokken. Jeg undrer 
mig over, at de får serveret en fuldvoksen 
vaskeægte zebra. Jeg troede, de fik et par 
kilo færdigpakket. Og hvad med pelsen 
… æder de virkelig den? 
Vi får fat i en dyrepasser, som fortæller, 
at det er en af Zoo’s egne zebraer, der er 
blevet aflivet for nogen tid siden. Løverne 
spiser det hele, både knogler og skind. 
Løveflokken herinde består af en hanløve, 
to hunner og deres fire-fem små unger. 

Jeg er tilfældigvis iført et kæmpemæssigt 
halstørklæde af kaninskind, men som er 
indfarvet fuldstændig som zebrastriber. 
Jeg er hundeangst for at løverne skal 
misforstå situationen og springe over 
muren for at begynde på mig. Jeg læste 
engang om en løve fra Oregon Zoo, 
der forgreb sig på en lille dreng på 1 år, 
som havde zebrastribet flyverdragt på. 
Løven gik virkelig til angreb, men der var 
heldigvis et glasbur imellem dem.  
Så jeg får hurtigt Christian med videre 
gennem haven.

”Efter MGK, hvor du besluttede dig for 
at blive dirigent, hvad gjorde du så for at 
uddanne dig?”
”Mange ting, men en af dem var at 
studere hos Bernard Haitink i Lucerne, 
som var min store helt. Jeg var 27 år, 
da jeg første gang mødte ham. Jeg sad 
pludselig foran pejsen i hans hus ud til 
Vierwaldstättersøen. Herbert Blomstedt 
bor i et af nabohusene, og Wagners 
Siegfried Idyll blev uropført lige på den 
anden side af søen. Det var surrealistisk. 
Alle de studerende opførte sig som 
forvirrede høns. Jeg husker, at én af mine 
medstuderende hev en bunke på tyve 
cd’er med Haitinks indspilninger frem fra 
rygsækken og bad ham signere dem alle.
Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige, så 
jeg spurgte ham, hvad han føler, når 
han dirigerer. Jeg tænkte, at det var det 
dummeste spørgsmål. Men Haitink gav 
det fineste svar: ”Jeg forsvinder”, sagde 

han og citerede filmen ”Billy Elliot”, som 
han netop havde set.
Jeg tror ikke, jeg i dag kan sige det bedre 
selv. Jeg har det på samme måde, jeg føler 
mig desuden godt tilpas med ryggen til 
publikum.
Nogen gange efter en koncert, som er 
gået godt, eller i et øjeblik, hvor stor 
musik opstår, bliver jeg lidt religiøs og 
taknemmelig. Ikke taknemmelig overfor 
Gud, men taknemmelig over, at jeg har 
fået en sans for held og en sans for at 
være på det rigtige sted på det rigtige 
tidspunkt. Og så bliver jeg taknemmelig 
overfor de mennesker, der har hjulpet 
mig, selvom de ikke behøvede”.

”Og hvem har det været, udover Haitink?
”Jo, en aften, hvor jeg havde et af mine 
impulsive handlingstrip, og der måtte 
ske noget nyt, ringede jeg til Giordano, og 
spurgte ham, om han kunne undervise 
mig. Han afviste mig straks, men sagde, 
at han gerne ville se lidt video med mig. 
Jeg skulle bare medbringe croissanter 
med og uden chokolade. Det blev til to 
timer, hvor han råbte af mig og hakkede 
mig til plukfisk og fremhævede alt, hvad 
jeg gjorde forkert. Så sluttede han af 
med at sige «Nå, det var da meget godt. 
Hvornår kommer du næste gang?» Og 
sådan gik flere formiddage i Valby i nogle 
år derefter. Nu er vi blevet kollegaer og 
venner. Gode venner og gode kollegaer er 
store privilegier i et ellers ensomt fag. En 
mail eller en sms på hotelværelset efter en 
hård prøvedag, kan få humøret op igen”.

foto: Nikolaj Lund

”Du studerede aldrig direktion på kon-
servatoriet?”
”Nej … fordi jeg egentlig synes, det er en 
for syntetisk måde at skabe nogle faste og 
trygge rammer omkring en metiér, der i 
virkeligheden er så usikker og udsat. Det 
passede ikke til mig. Men i 2010 fandt jeg 
en lærer på konservatoriet i Zürich, som 
jeg harmonerede med, og som borede 
langt ind i hjernen på mig, for at finde ud 
af hvilken musiker, der gemte sig derinde. 
Få måneder efter vandt jeg stillingen som 
assisterende dirigent for Royal Scottish 
National Orchestra, og så havde jeg ikke 
tid til at studere mere. 
Jeg ville egentlig gerne have studeret 
videre, men nu skulle jeg så lære det på 
den hårde måde, med en ugentlig bunke 
af partiturer på skrivebordet på højde 
med tre telefonbøger samt ugentlige 
prøver foran et af Storbritanniens mest 
dirigentkritiske orkestre. Det gjorde mig 
hårdhudet og hårdtarbejdende. Og der 
var jeg i tre år”.

Vi har været forbi de små pingviner. 
Og nu er vi ved de kæmpe isbjørne, der 
flabrer rundt i vandet over vores hoveder 
med enorme poter i det nye vandbassin, 
hvor dyrene svømmer i tykke glasbure, 
der er formet i en bue over publikum. Der 
bliver kastet høns ud til dem på stenene 
på et tidspunkt. Hele høns, dog uden 
fjer. Det kommer bag på mig, jeg troede 
isbjørne spiste fiske-agtige dyr. 
Og det er så her, at Christian foreslår 
et stykke med hønsesalat til frokost, 
hvorpå jeg tilføjer, at vi så skal have et 
glas pingvin. Da vi selv har moret os 
vældig længe over vores egne vittigheder, 
fortæller han videre:

”En anden der har hjulpet mig meget er 
Tamás Vetö.
Da jeg som 23-årig søgte min første stilling 
som dirigent for DUSIKA (De Unges 
Symfoniorkester i Hovedstadsregionen), 
sad Tamás i juryen. Bestyrelsen mente, 
jeg var for ung, men Tamás havde sat alt 
ind på, at jeg skulle have stillingen, også 
selvom han ikke kendte mig på forhånd. 

Senere dukkede Tamás op til min første 
prøve med orkestret og råbte og skreg 
og dansede, fordi Beethovens Coriolan-
overture selvfølgelig skulle laves på 
hans måde. Bagefter gav han mig en af 
sine dirigentstokke og et postkort med 
Olsen-Banden, hvor han nederst havde 
skrevet: PS. Husk at jeg altid har en god 
plan - ligesom Egon Olsen. Tamás havde 
åbenbart en god plan med mig. Havde jeg 
ikke kunnet øve mig på et fast orkester i 
otte år, var det nok aldrig blevet til noget. 
Og så gik jeg direkte fra at være dirigent 
for et ungdomssymfoniorkester til at 
være assistent for Royal Scottish National 
Orchestra, som jeg fortalte før. Der var jeg 
fra 2010-2013. Det var noget af et spring. 
Og så alligevel ikke. Musik er musik, og 
mennesker er mennesker. At dirigere 
handler om mennesker. At dirigere er den 
smukkeste form for manipulation, hvor 
man uden ord overtaler mennesker til 
at lytte til hinanden. Vi skal jo dybest set 
bare holde vores mund og lytte mere. At 
tale er stærkt overvurderet …”.

Vi tier stille lidt, mens vi passerer 
dovendyrene, hvorpå Christian udbryder:
”De er ligesom mig! Faktisk er jeg født 
doven. Men jeg keder mig hurtigt, og 
så må man jo gøre et eller andet. Læse 
partiturer eller tegne eller skrive eller løbe 
en tur. Hvis man gider.”
Christian tager sin mobiltelefon og viser 
flere af sine egne tegninger frem, som er 
forbavsende professionelle og på mig 
virker helt parate til en kunstudstilling.

”Har du arbejdet med andre orkestre i 
udlandet?”
”Ja, London og Netherlands Philhar-
monic, Göteborg Symfoniorkester, og 
flere andre. Derudover havde jeg sidste 
år et såkaldt “fellowship” med Los 
Angeles Philharmonic. Det var sådan set 
ligesom alt andet - bare større, vildere, 
mere luksuriøst. Jeg fik mit eget kontor 
og de havde tre forskellige flygler at 
tilbyde deres gæstende klaversolister. Jeg 
dirigerede fire koncerter med dem. De 
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fortsat fra forrige side....
har en enorm indre kraft og fyldig, mørk, 
fed, amerikansk klang. Og så assisterede 
jeg en af mine andre helte Esa-Pekka 
Salonen - en stor musiker og et godt og 
ukrukket menneske. 
Jeg var også assisterende dirigent for 
Gustavo Dudamel, som er orkestrets 
chefdirigent, samt Neeme Järvi, som 
jeg har arbejdet med mange gange før. 
Järvi har en utrolig kropslig og mental 
afspændthed. Jeg beundrer ham meget 
for hans ubekymrethed. Han stiller sig 
bare op og hygger sig, og det spreder sig 
til musikerne og musikken. 
Denne gang fik jeg også mødt hans kone 
- en lille dame i den (over)elegante ende. 
Hun sagde til mig, at jeg skulle klippe og 
rede mit hår og tage noget pænere tøj på. 
Først troede jeg, hun jokede, men hun 
mente det faktisk. “You’re a Maestro. You 
should look like one!” sagde hun. 
Måske har hun ret. Måske skulle jeg blive 
klippet og tage pænere tøj på. Men jeg er 
mig selv. Jeg får aldrig det obligatoriske 
maestro-look med rullekrave og fin 
skuldertaske i læder”. 

Vi er nu nået hen til flamingoerne og 
stopper op. 
”Nå, men hvad skal du bruge dit legat 
til?”
”Jaaa … øhhh … der er jo så mange ting 
…man kunne …”
Vi får ikke afsluttet sætningen, for vi er 
begge optaget af, hvorfor flamingoerne 
står på ét ben, hvorfor gør de det? Vi får 
at vide af dyrepasseren, at en flamingo 
holder varmen ved at stå på et ben, 
den har ligesom mange andre fugle en 
fantastisk evne til at holde balancen. 
Flamingoen står på ét ben af to grunde: 
For at hvile det andet ben og for at holde 
sig varm. I koldt vejr taber en flamingo 
meget varme gennem de lange, tynde 
ben, specielt når fuglen står i vand. Ved 
at pakke det ene ben tæt ind til kroppen 
nedsættes varmetabet. En flamingo er 
derfor mere tilbøjelig til at stå på et ben, 
når det er koldt, end når det er varmt. 
Og i dag er det nemlig hundekoldt. 
Derfor!

Så blev man da så meget klogere. Og 
når jeg står og iagttager deres tynde ben, 
kommer mit næste spørgsmål: 
”Har du et særligt forhold til dirigent-
pinde?”
”Nej”.
”Nå”.
”… Men jeg kan fortælle om en blodig 
episode med en pind, da jeg i 2012 
dirigerede Don Giovanni ved en turné-
forestilling. Forestillingen var med Søn-
derjyllands Symfoniorkester. Jeg var træt 
og udmattet af turnéen, men opstemt af 
musikken. Og den kombination medførte, 
at jeg i løbet af det første orkesterrecitativ 
jagede dirigentstokken ind i venstre pege- 
finger. En del af pinden sad tilbage i 
fingeren, og jeg kunne hive stykket 
ud med munden, mens jeg dirigerede 
videre. Ingen fattede rigtigt, hvad der 
foregik, men da orkestret kunne se at jeg 
blødte, begyndte musikerne at tilbyde 
mig vat fra ørerne, snotklude og andet 
godt, indtil en cellist sendte et plaster op. 
Bagefter blev der skrevet en detaljeret 
arbejdsskaderapport. 
I dag åbner jeg mit partitur til Don 
Giovanni og ser blodpletter på siderne, 
hvor Donna Anna finder sin fader på 
jorden, stukket ihjel af Don Giovanni, 
og siger ordene ”quel sangue... e quella 
piaga” (”det blod.. det sår”).

”Har du tænkt over, hvad du vil bruge dit 
legat til?
”Ja … øhh … nej. Men man bruger jo 
ikke bare 100.000 kr! Det skal overvejes 
grundigt - især når de er øremærket til at 
rejse. Jeg skal tænke seriøst over det”.

Vi kommer ind på flygtningesituationen, 
som er så aktuel lige nu - og kulturlivet, 
som også er så aktuelt, og Christian 
fortæller:
”For et stykke tid siden tænkte jeg over, 
hvad den danske og europæiske kultur 
egentlig er. Det kom sig af, at vi fejrede 
70 året for befrielsen fra nazismen og 
afslutningen på 2. verdenskrig – en krig, 
der blev begyndt og begrundet med intet 
mindre end kultur. 
Hitler brugte den germanske og 
centraleuropæiske kultur som en 
stor propagandamaskine, der skulle 
overbevise det tyske folk om, at de var 
udvalgt til at regere. Han brugte kulturen 
til at forføre et helt folk, og det viser mig, 
at kultur er langt mere end currywurst 
eller flæskesteg. 
Hvis kultur kan have så meget ond magt, 
så må det betyde, at kulturen fylder 
virkelig meget i vores bevidsthed. Kultur 
er en stærk kraft, der omgiver os og 
binder os sammen, ligesom ”the force” i 
Star Wars. Og den har også en mørk og 
en lys side. Dens mørke side møder vi 
for eksempel i religiøs fanatisme, hvor 
religionen har en altoverskyggende magt, 
der infiltrerer alle aspekter af kulturen. 
Mange flygtninge kommer fra kulturer, 
hvor religionen fylder meget uden 
nødvendigvis at være fanatisk, men bare 
er en stabil grundværdi i samfundet. 
Så beder vi dem om at integrere sig og 
være en del af den danske kultur. Men 
hvad er det egentlig, de skal integreres i? 
Hvad er det for en kultur, vi vil have, de 
skal være en del af? På asylcentret eller 
i ghettoerne får de ikke mulighed for at 
møde kulturen. Og når de så kommer ud 
i samfundet, så møder de en tom kultur 
- fordi vi har skåret støtten til kulturen 
væk. Jeg forstår det ikke. Så det vil jeg 
gerne gøre mit for at ændre”.

”Hvordan kan du ændre det?”
”Juleaften arbejdede jeg på Frelsens Hærs 
Herberg på Amager. Jeg bryder mig ikke 
så meget om julen, så jeg ville gøre noget 
andet. Noget, der gav mening. 
Det endte med, at jeg og en anden 
frivillig lavede julemad til 40 hjemløse. 
Der var mange beboere fra Afrika, 
og det var tydeligt, hvordan de følte 
sig fremmedgjort, selvom de fejrede 
juleaften med os andre, fik gaver og spiste 
risalamande. Så jeg besluttede, at jeg vil 
hjælpe med at vise dem vores kultur, 
ved at starte en kammermusikserie på 
herberget, hvor jeg har spurgt nogle af 
Danmarks bedste kammerensembler om 
at komme forbi. 
Så vil de måske se, hvad vores kultur er, 
samtidig med at de får en god oplevelse 
og måske erindrer, hvad der gjorde livet 
værd at leve. Lad os se hvad det bliver 
til”.

”Hvordan oplever du besparelser, der er 
pålagt f.eks. landsdelsorkestrene?”
”Orkestrene laver flere og flere pro-
duktioner med mindre besætninger og 
reduceret strygerbesætning. Jeg venter 
kun på den dag, hvor jeg må melde fra 
til et projekt, fordi jeg kunstnerisk ikke 
kan stå inde for det. Der er jo repertoire, 
som man ikke kan lave med en minimal 
strygerbesætning. Udover det, så bliver 
honorarerne til solister og dirigenter også 
presset i bund”. 

”En af nordens bedste koncertsale blev 
bygget i Sønderborg med koncertcentret 
Alsion. Og i Ålborg er der kommet 
Musikkens Hus. Er det sådanne tiltag, 
der skal til for at redde landsdelsorkestre, 
eller har sådanne byggerier ingen 
betydning?”
”Jo, de sale har kæmpe betydning. For 
orkestrene, for musikken, for region-
erne. Men man skal jo ikke have en 
højere uddannelse for at se, hvor lat-
terligt det er, først at bygge fine sale, for 
derefter at skære indholdet væk. Det 
er kortsigtet, ustrategisk og et tegn på 
politikernes dårlige smag. Men vi må 
stoppe klynkeriet, for politikerne lytter 

ikke. Man bør lade politikerne drive de 
sale, de selv har bygget, og sideløbende 
skabe nogle uafhængige relationer til det 
private erhvervsliv. Det er en vanskelig 
øvelse med mange kanter og politiske 
spil, men der må ske noget nu!”.

”Den nye kulturkanon, som Bertel 
Haarder har foreslået, hvad mener du  
om den?”
”Spild af penge. “Værsgo, her er vores 
kultur. Skrevet ned i en bog.” Sikken en 
omgang vrøvl. Kultur er det, vi lever og 
ånder i, ikke noget, der er beskrevet i 
en bog. Ok. Ministeren vil lave en mere 
ideologisk rettet kanon end dén, Brian 
Mikkelsen lavede for år tilbage, men 
også dengang mente jeg, at det var mere 
et politisk stempel end noget andet. Men 
jeg er enig med Bertel Haarder i, at hvis 
han ikke er stærk nok til at kæmpe for 
bevarelsen af kulturen, så må han skynde 
sig at få den skrevet ned i en bog, så 
fremtidige danskere kan læse om, hvad 
der engang var vigtigt for os”.

”Og så til slut - har du tænkt over, hvad 
du skal bruge dit legat til?”
”Først og fremmest er jeg dybt tak-
nemmelig over at have modtaget 
legatet. Jeg er faktisk i familie med Arne 
Hammelboe - han var min morfars søsters 
svoger, det er jo lidt sjovt.

Men jeg tror, det bliver et patchwork 
af forskellige ting. Måske vil jeg rejse til 
nogle biblioteker i Europa for at kigge på 
manuskripter af Beethoven, Mozart og 
Brahms. 
Jeg har længe talt med Esa-Pekka Salonen 
om, at jeg skulle besøge ham og diskutere 
Sibelius. Måske tager jeg til Svalbard og 
indstuderer partiturer, eller også tager jeg 
til Cuba og lærer noget om rytme. Men 
det skal give mening, og jeg glæder mig 
meget til det”, afslutter Christian. 
 
Og så til allersidst det obligatoriske 
klichéspørgsmål. 
Hvilken musik ville du tage med på en 
øde ø?
”Det bedste musik, der nogensinde er 
skrevet, er Vier Letzte Lieder af Strauss. 
Og skulle jeg nøjes med én indspilning, 
som jeg måtte tage med på en øde ø, skulle 
det være Jan Johansson’s “Jazz på Svensk”. 
Det er moderne Goldbergvariationer. 
Enkelt og bare rigtigt - helt rigtigt. Mine 
musikpræferencer bærer nok præg af, at 
jeg er melankoliker med et godt humør”.
afslutter Christian

Christians debut i Concertgebouw i 2014 
med Netherlands Philharmonic

Kluxen med DR Radiosymfoniorkestret         foto: Niels Ahlmann Olesen (billedet er fra Berlingske Tidende)

Christian Kluxen dirigerer i øjeblikket 
Madame Butterfly med Den Jyske 
Opera på turné.
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Dirigenten Niels W. Gade

af Toke Lund Christiansen

I 2017 fylder Niels W. Gade
200 år. Det vil blive fejret, 
og en initiativgruppe, med 
base på Det Kgl. Bibliotek, vil inspirere 
nationens musikliv til at deltage i fej-
ringen. Visionen er, at alle Gades værker 
skal opføres i jubelåret. Den aktuelle 
position for landets mest ærede guld-
alderkomponist skal her stå sin prøve, 
men hvordan var Niels W. Gade som 
dirigent? Det vil vi i de følgende to numre 
af Kapelmesteren forsøge at belyse.

Den 26. oktober 1843 stod den 26-årige 
violinist for første gang i sit liv som 
orkesterleder foran et symfoniorkester. 
Det var ikke Musikforeningen der-
hjemme, det var heller ikke et mindre 
tysk kur-orkester. Det var med front til 
et af Europas absolutte spidsensembler: 
Leipziger Gewandthaus, Mendelssohns 
orkester. Mendelssohn havde forelsket 
sig i Gades musik og dirigeret den 1. 
symfoni På Sjølunds Fagre Sletter et halvt 
år før. Gade fik til indstuderingen af sin 
symfoni to prøver, og (ifølge ham selv i et 
brev til forældrene) så gik symfonien for 
”strygende sejl”. Der blev klappet af den 
unge debutant mellem alle satserne og 
ikke mindst til sidst, hvor bifaldet rejste 
sig til ”en formelig orkan”. Mendelssohn 
var ”sjæleglad” og havde ”funklende 
øjne”, og i orkestret sagde man, at ”jeg 
var en prægtig dirigent”.  Også Schumann 
var ovenud begejstret, sammenlignede 
Gades viltre hår og kække udseende 
med Mozart og hæftede sig ved, at 
Gade, i lighed med Bach, kunne stave sit 
navn med noder! En ung dame blandt 
publikum, bankierdatteren Hedwig 

Salomon, nedfældede sine erindringer 
fra den samme aften og beskrev, hvordan 
”hans bevægelser var ukunstlede… 
(han) stod så inderligt frit uden at røbe 
den mindste generthed som dirigent, så 
at hele publikum følte, han var på rette 
plads”. Frøken Salomon nævner også, 
ganske overraskende, at Mendelssohn 
aldrig havde oplevet en sådan succes 
med et af sine værker! ”og dog klappede 
han den unge yndling på kinden”. Gade 
red i Leipzig på en bølge af popularitet, 
og sammen med Mendelssohn delte de 
broderligt bratschstemmerne imellem sig 
ved en opførelse af Mendelssohns Oktet. 
På trods af at Gades 2. symfoni fik en høflig, 
men lunken modtagelse i Leipzig, en 
uropførelse, hvor Gade stod i spidsen for 
orkestret, tog hans karriere som dirigent 
allerede året efter et helt uventet spring. 
Mendelssohn havde været musikdirektør 
siden 1835, men havde nu nok at se til i 
Berlin, og Ferdinand Hiller, der havde 
passet sæsonen 1843/44 for Mendelssohn, 
meldte pludseligt fra. For den unge 
violinelev fra andenviolingruppen på 
Teatret i København kom det som et 
lynnedslag: Han fik tilbudt at lede den 
kommende sæson med Gewandthaus-
Orkestret. Gades første koncert som 
konstitueret musikdirektør indeholdt bl.a. 
Beethovens Syvende og Webers Oberon-
ouverture. Der blev (ifølge Gade selv) 
uddelt ”bravo” mellem hver af symfoniens 
satser. Pressen kaldte ham bl.a. ”en 
gedigen musiker, der er blevet populær 
gennem sine kompositioner”, og det var 
unægtelig med et skjult forbehold, hvad 
orkesterledelsen angik. Gades næste store 

opgave var Mendelssohns 2. symfoni, 
Lobgesang, med kæmpekor og orkester. 
Hvor (ifølge samme frøken Salomon) 
”den lille prægtige Gade herskede som en 
konge”. Ind imellem orkesteropgaverne 
sad Gade med på bratsch ved uropførelsen 
af Schumanns Klaverkvartet med fru 
Clara ved pianofortet. Men Schumann 
følte sig forbigået, da Gade officielt blev 
udnævnt til Gewandthaus-kapelmester 
i en deling med den overarbejdede 
Mendelssohn, og der opstod fra især 
Schumanns tilhængere en del kritik 
over dispositionen. Kort efter blev der 
imidlertid igen skrevet musikhistorie, da 
Gade, med Ferdinand David som solist, 
stod i spidsen for førsteopførelsen af 
Mendelssohns violinkoncert. I nabobyen 
Dresden herskede Richard Wagner, 
og Gade besøgte ham og overværede  
Wagners fremførelse af Beethovens 
Niende, en opførelse, der nærmest slog 
benene væk under ham. Gade var blevet 
en del af den mest elitære del af det 
centraleuropæiske musikliv, og Europas 
førende solister lagde alle vejen om  
Leipzig. Men hjemme i København var  
han stadig formelt violinelev! Berøm-
melsen var dog løbet i forvejen, og ved 
et besøg stod han i spidsen for Det Kgl. 
Kapel ved en koncert på Hofteatret. Det 
hed sig bagefter i en anmeldelse, at ”Gade 
dirigerer med liv og sjæl. Han indskrænker 
sig ikke til alene at angive det afmålte 
taktslag, men antyder også med megen 
tydelighed nuancerne i foredraget… og 
det uden en eneste gang at slå i pulten  
med taktstokken”. Det er unægtelig 
interessant at se, hvad man på dette 
tidspunkt forventede sig fra dirigentens 
side, og det skønt Franz Glæser, som 
fra 1842 var ledende dirigent ved Det 
Kgl.Teater, havde en femten år lang, 
glorværdig karriere bag sig fra Wien,  
hvor han havde assisteret den døve 
Beethoven ved uropførelsen af Niende 
symfoni. Til gengæld havde Glæser 
i København stået i spidsen for en 
skandaløst dårlig uropførelse af Gades 
første symfoni. ”Hvor var poesien?… den 
forblev i partituret”. 

mestre
ortidensF
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BØGER fRa HyldEn

Fra podiet og omegn

Peter Ettrup Larsens 
indsigtsfulde guide og lærebog i 
direktionens kunst

af Georg Metz

Jeg tror, at mange med 
lidenskab for klassisk 
musik på et eller andet tidspunkt, 
nogle måske til stadighed, drømmer 
om at indtage dirigentens podium 
i kjole og hvidt, gribe taktstokken 
og herske suverænt over Berliner 
Philharmonikerne. En mere opnåelig 
ambition er måske at anskaffe sig en 
blomsterpind til en femmer og forsøge 
at følge med på en af compactdiskene, 
eller når Radiosymfonikerne spiller 
torsdagskoncert. I DR valgte man 
mellemvejen med tv-programmet Maestro 
(i tv udtalt: majstro), hvor en række 
kändisser efter tur fik lejlighed til at 
optræde på slap line, uden at nogen blev 
ret meget klogere på dirigentens kunst. 
At dirigere et orkester af professionelle 
musikere forudsætter et sjældent talent 
spændt ud i et svært kompliceret fag, 
hvilket man næppe behøver understrege 
i denne publikation. Uden for faget og 
indsigten synes dog en del at mene, 
det blot er nuancer, der adskiller den 
glade amatør fra Herbert von Karajan. I 
øvrigt udtalte denne kort før sin død i et 
oprigtigt interview: every day I learn! 

Dirigenten og akademikeren Peter Ettrup 
Larsens bog: Mød dirigenten. Hvad er det 
egentlig han laver?, som kom for nogle år 
siden, men som fortjener omtale her, er en 
fortrinlig indføring i den vanskelige kunst. 
Det handler om at stille sig i spidsen for 
ligemænd i et orkester af højt uddannede 

folk. Her med eller uden pind som primus 
inter pares loyalt at forløse  komponistens 
intentioner i ophavsøjeblikket med den 
kunstneriske tolkning og merværdi i  
opførelsen, hvormed dirigenten og or-
kestret, forudsætningen for musikkens 
eksistens, bidrager. Dramatisk og enkelt: 
uden musikerne med dirigenten på 
podiet ingen musik. De færreste kan 
trods alt sætte sig med en node eller et 
partitur i hånden og for det indre øre 
nyde herlighederne. Musikken får først 
eksistens i tolkning og opførelse.
Ettrup Larsen går til opgaven som fag-
manden, der skriver sin bog til studerende 
og folk, der i forvejen ved besked. De 
kan trygt begynde her. Lægfolk med 
interesse for sagen kan skaffe sig indsigt 
og bortvejre de sejeste myter. 

Men som antydet er interessen og et vist 
kendskab til de musikalske betingelser 
nyttig bagage  for udbytterigt studium 
af den kompakte bog. Teksten er til tider 
krævende; endnu mere hvis læseren 
forsøger at følge forfatterens konkrete 
instrukser og eksempler i direktionens 
teknik. Her kommer for amatøren 
blomsterpinden ind i billedet. 
Peter Ettrups velskrevne bog bringer 
minder frem om Leonard Bernsteins nu  
klassiske populærfremstillinger fra da-
zumal. Men Ettrups forklaringer og an-
visninger, eksempler og vurderinger er  
på én gang både mere dybsindige og 
omfattende end den længst afdøde mes-
terdirigents og musikpædagogiske gurus. 

Nyttigt i bogens opbygning er et helt 
afslutningsafsnit om teoretiske termer 
og begreber. Her kan den ikke musik-
sagkyndige boltre sig og få indblik i 
dirigentens arbejdsredskaber. Igen er 
det værd at bemærke, at de måske mest 
afgørende faktorer i dirigentfaget ikke 
tilfredsstillende kan defineres. Hvad er 
eksempelvis puls? Vi ved det, når pulsen 
er der, som hos en Carlos Kleiber eller 
Abbado eller Maris Jansons. Men endnu 
mere er vi klar over, at det væsentligste 
mangler, når pulsen svigter. Så at sige. 

De mangfoldige krav til dirigenten sætter 
Ettrup Larsen op i “dirigentens lykkehjul” 
delt i fire lagkagestykker: tempo, teks-
tur, tekst og tradition, hvori indgår 
underbegreber som akkordbalance, dy- 
namik, frasering, vejrtrækning, node-
længde, intonation, klang, vibrato, etc. 
hele vejen rundt på cirklen frem til det 
afgørende af alt: musikalitet. Forfatteren 
afstår igen af gode grunde fra at definere 
denne grundlæggende betingelse, men 
funderer ærligt og redeligt over afmagten 
ved fænomenet. I dirigentens særlige 
karakter af musikalitet, hvad denne altså 
så end er eller ikke er, ligger dybest set 
forklaringen på det vedblivende mys-
terium: at nogle, begavet med betydelig 
stor musikalitet og alle forudsætninger, 
ikke kan dirigere, andre med mindre 
musikalitet til fulde kan. 

I lykkehjulet nævner forfatteren mær-
keligt nok ikke erfaring. Optagelser af  
den gamle erfarne Richard Strauss på 
podiet viser en gigant af faget, der så at 
sige ikke bevæger andet end spidsen af 
pinden og i øvrigt engang bemærkede, 
at en stor dirigent ikke sveder, sveden 
overlader han til publikum. Endelig igen 
von Karajan, der i det omtalte interview 
tørt bemærkede, at direktion er som 
at sidde på en hest, der skal over en 
forhindring. Som den 80-årige maestro 
tørt bemærkede: It is the horse, that is 
supposed to jump, not You! 

Peter Ettrup Larsens bog anbefales på 
det varmeste til alle, der lider af livslang 
fascination af dirigentens kosteligt for-
underlige og berigende gerning.
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Leopold stokowski
Orkesterklangens 
profet I                                     

af John Ehde

(forhenværende solocellist i 
Helsingborg, løbende assistent 
i Wiener Philharmonic og lektor 
ved universitetet i Bergen).

Som forhenværende meteorolog afholdt 
min far en stor mængde foredrag. Et af 
de mest populære havde titlen ”Iblandt 
skyer og hagl i Bibelens verden”. Her fik 
vi blandt andet at vide, at flere af Bibelens 
profeter gjorde stort indtryk på samtidens 
mennesker og nærmest skræmte dem fra  
sans og fornuft med deres magt over na- 
turkræfterne og kontakt med det guddom- 
melige. Bibelens fortællinger indeholder 
mange historier om vejrets fænomener og  
profeternes magt, der styrer dem, f.eks.  
Jesus standser stormen eller Elias ned-
kalder skyernes ild. Min far analyserede, 
at profeterne, foruden at udøve det u- 
forklarlige, også var meget kyndige i at 
tyde naturens og vejrets mangfoldige tegn: 
I Bibelens verden udnytter vejrprofeterne sin 
ekspertise til menneskets bedste og til fremgang 
for Guds værk.

De musikformidlere, der gennem tiderne 
har gjort størst indtryk på menneskene, har 
på lignende måde brugt en enorm kunnen 
og et solidt håndværk i kombination 
med ”det uforklarlige” til at overføre 
sine visioner til menneskene som en slags 
sandhed i nuet. Man kommer bl.a. til at 
tænke på nogle af 1800-tallets ”dæmoner” 
Berlioz og Paganini, der efter sigende 
havde evnen at skræmme og fascinere  på  
en måde, der muligvis kan ligne Bibelens 
profeter. En dirigent, der levede langt 
ind i vores tid og ofte blev omtalt som 
ekstremt karismatisk, hypnotisk og med  
en nærmest overnaturlig evne til at over-
bevise musiker og publikum om sine 
visioners form og kraft, var Leopold 
Stokowski (1882-1977).

Jeg går ud fra, at de fleste, der læser den 
her artikel, har et basalt kendskab til Sto-
kowskis liv og kunsteriske virke, og at 
man har hørt nogle af hans mest kendte 
indspilninger (arrangementerne af Bachs 
musik ikke mindst).
Ellers er det nu!! (se nederst).

Det er værd at bemærke nogle fakta-
mæssigt interessante perspektiver, nemlig 
at Stokowski blev født samme år som 
Brahms påbegyndte arbejdet med sin 3. 
symfoni (1882), og at han levede langt ud 
over Beatles-æraen. Da han døde i 1977 
(95 år gammel!) var han stadig aktiv i en  
branche, der var godt på vej ind i den 
digitale tidsalder.

Jeg ønsker her kun at fokusere på det 
unikke i Stokowskis kreative virke, uden 
egentlig at vurdere det. Selv om maestroen 
af visse kredse i sin samtid opfattedes som 
både kontroversiel og overfladisk, står det 
rent høremæssigt udenfor enhver tvivl, at 
den mangfoldighed, Stokowski formåede 
at trække ud af såvel et partitur som et 
symfoniorkester, er enestående og fortjener 
at stå som hans mest betydningsfulde 
testamente. Da Stokowski desuden er en  
af de dirigenter, der har lavet flest ind-
spillinger (den første i 1916 og den sidste 
i 1977), har vi i dag en unik mulighed for 
at kigge/lytte ind i og lade os inspirere og 
berøres af hans mangfoldige, mytiske og 
profetiske univers.

Stokowskis egne forbilleder var først 
og fremmest Arthur Nikisch og Hans 
Richter, de to store 1800-tals dirigenter. 
Nikisch’ direktion var efter sigende af den 
romantiske skole med ukontrollerede ru-
bati, ekstreme tempi og stærke dynamiske 
kontraster. Man mener, at Stokowski i  
nedadstigende led var en del af den 
”passionerede dirigentepoke”, hvor det 
nærmest var en pligt at filtrere musikken 
gennem sin egen personlighed for at der- 
igennem komme nærmere komponistens 
vision.
Da Stokowski var uddannet organist, og 
som sådan besad stillinger både i London 
og New York, må man formode, at det var 
den tætte og aldrig svækkende orgelklang, 
han overførte til symfoniorkestret, der med  
forskellige balancemæssige og orkester-
tekniske eksperimenter endte med at blive 
til den umiskendelige ”Stokowski Sound”. 
Med sin karismatiske måde at lede or-
kestret på og en disiciplin, der forlangte 
total opmærksomhed på hans øjne og 
hænder (han dirigerede uden taktstok fra 
1930), var det således muligt for Stokowski 
at ”spille på” orkestret og modellere  klang 
og frasering med sine bevægelser. Med 
den frihed kunne han også overføre sin 
vulkaniske udtrykskraft og dermed for-
tolke sine partiturer ligeså fleksibelt som 
en pianist eller strygersolist.

Stokowski var chefdirigent for Philadel-
phia Orchestra fra 1912 til 1936 og førte 
til det verdensry, orkestret har idag. Han 
valgte sine musikere med stor omhu, og 
det er fascinerende læsning at tage del i  
orkestermusikernes oplevelser af at spille 
med og under Stokowski:
Solofløjtenist William Kincaid og solo-
oboist Marcel Tabuteau fortæller om hans 
psykiske evne til at udøve en paranormal 
kraft på musikerne. Som solist følte man  

sig fulstændig fri, nærmest på en impro-
visatorisk facon. Paradoksalt nok var man på  
samme tid  bevidst om og aldeles tryg i en hel-
hedsfornemmelse, der på mystisk vis virkede 
forudbestemt.

Pianisten Sylvan Levine bekræfter  
Stokowskis paranormale evner og be- 
skriver sig selv som tryllebundet af  
maestroen. Det var en mærkelig enheds-
oplevelse mellem orkestret og dirigenten, men  
på en kreativ og yderst frigørende måde. Sto-
kowski dirigerede praktisk taget med øjnene.

Den sidstnævnte udtalelse er interessant, 
da Stokowski selv beskrev, hvordan han  
alene ved at kigge på en musiker kunne  
opnå den klanglige eller fraseringsmæs-
sige forandring, som han ønskede, for- 
andringer, der ofte var langt fra de tra-
dionelt forventede. I sin bog ”Music for 
All of Us” (1943) skriver han : Direktion er 
sjældent forstået og ofte misforstået. Direktion 
handler kun i et lille omfang om at vise takt, 
det sker i meget højere grad gennem øjnene. 
Endnu mere handler det om en slags indre 
kommunikation mellem musikere og dirigent.

Stokowski var en hyppig gæst ved New 
York Philharmonikerne, særligt i de sene  
1940’ere og orkestrets daværende solo-
cellist, Nathan Stuch beskriver Stokowskis 
nonverbale kommunikation således:
Det var, som om Stokowski kun dirigerede dig, 
og du spillede kun for ham. Det var musiceren 
på et særligt privat plan, og som om vi ved hver 
koncert genskabte musikken og Stokowskis or-
kesterklang på ny.

Hvis man lytter til Stokowskis egen ind-
spilning og arrangement af Bach´s Air  
(fra orkestersuite nr. 3), er der ingen tvivl 
om, at såvel musikere som dirigent vil det  
samme, i en slags symbiose. Man må have 
mange meninger om Stokowskis tran-
skriptioner af Bach´s musik, men man kan  
ikke se væk fra, at de er geniale børn af 
sin tid, og at Stokowski havde en særlig 
evne til at frigøre musikken fra node-
billedet og kommunikere en vision til  
orkestre og tilhørere. Der fraseres og ruba-
teres, som var musikerne en del af en vel-
klingende organisme.
Philadelphia Orkestrets solocellist i  
1920erne, Michel Penha bekræfter dette 

fænomen med følgende udtalelse: 
Jeg kan ikke engang lide Bach-Stokowski 
transkriptionerne, men fanget i koncert med 
maestroen blev de uden tvivl til den mest 
betydningsfulde musik i hele  verden.

Solister som Fritz Kreisler, Sergei Rach-
maninoff, Josef Hofmann, Emanuel Feuer- 
mann m.fl. hævder, at de spillede udover 
deres evner under indflydelse af Stokow-
skis unikke kræfter ved koncerterne.

Særligt under den første halvdel af 1900- 
tallet var musikernes fagforeninger og be- 
styrelser ikke ret stærke og med meget 
lidt indflydelse og ingen ret til at udtale 
sig i kunstneriske spørgsmål eller valg 
af dirigenter. Dirigenter med Stokowskis 
ambitioner har derfor haft en stor frihed 
til at udfolde sig og at eksperimentere og 
udvikle sig selv med det orkester, man 
arbejdede med. 

Stokowski besøgte København to gange,  
en gang i 1930rne og så i 1967 (85 år  
gammel!), hvor han dirigerede Radio-
symfoniorkesteret i bl.a Nielsens ”De 
fire Temperamenter”. Robert Naur skrev 
i Politiken: Den gamle mand stod som en 
stråle af koncentration, som musicerede han 
med en gruppe af opmærksomme venner. 
Musik og intet andet end musik udstrålede fra 
ham. Symfoniens originalitet og ukuelige ånd 
blev fanget på vidunderlig vis, og orkester og 
dirigent deltes om den overvældende applaus.

I 1973 spillede den danske fløjtenist 
Mads Johansen under Stokowski med et 
internationalt ungdomsorkester i London. 
Han fortæller således:
Stokowski var på det tidspunkt 90 år gammel, 
og han havde to mænd til at følge ham ind på 
scenen. Han begyndte lige pludselig, uden at 
kigge op, at dirigere ... der opstod kaos, og han 
truede med at forlade scenen.
- Watch conductor all the time, sagde han hele 
tiden.
Efterhånden kom der fantastisk musik ud af det.
Stokowskis øjne og udstråling var overvæl-
dende, selv da han var så gammel. Det var ikke 
muligt ikke at følge ham. Hans bevægelser var 
små, men meget præcise. Stokowski styrede det 
hele, men man spillede med en følelse af stor im- 
provisatorisk frihed. Det var som at  være en 
del af en stor kreativ proces.

Man taler om, at Stokowski var en del 
af epoken med diktatoriske dirigenter. 
Det var han også på sin vis, men på en 
omvendt måde. Stokowski havde en unik 
måde at forføre musikerne på, nogle gange
mod deres vilje. Han slog ikke takt og 
forlangte ikke musikernes underkastelse. 
Han fik dem til at ville samarbejde, og det 
gjorde de ofte gerne, når de fik lov at være 
en del af de store musikalske og klanglige 
oplevelser i hans selskab. Han var en 
troldmand og musikerne responderede på 
hans magnetisme.

I næste afsnit vil jeg komme nærmere ind 
på Stokowskis håndværk og analysere, 
hvordan han lagde grudlaget for den 
fyldige og levende klang og de storslåede 
fortolkninger. Jeg skal også redegøre for  
hans intense arbejde med at fremme den  
nye musik og samarbejdet med sin tids før-
ende komponister. Profetens fundament.

Dedikeret billede til Stokowskis personlige assistent 
Jack Baumgarten

Lytte/læse/se referencer:
www.stokowski.org
Bach/Stokowski : Air on the G string (youtube)
Stokowski og Philadelphia Orchestra
Leopold Stokowski “Overture and Venusberg 
Music” Tannhäuser 1937(youtube)
Rimsky Korsakov Scheherazade RPO 1964 
(youtube)
Purcell: “When I am laid in Earth” (BBC film, 
youtube)

DVD: Nielsen: Symf nr 2 DRSO 1967 VAI 4437 

Bøger: 
Lepopold Stokowski : Music For All of Us 1943 
(antikvarisk)
William Ander Smith: The Mystery of LS 
(Fairleigh Dickenson Univ Press)



Jeg hører ofte mit gamle orkester. 
Mine professionelle ører fortæller 
mig, at mindsteniveauet i DR 
SymfoniOrkestret er meget højt. 
Uanset om der kommer diri-
genter, som er meget eller mindre inspirerende, 
så spilles der aldrig under en vis standard. 
Men det hele ligner det, som det altid har 
været. Rammen er jo sat. Nogenlunde samme 
størrelse, det foregår om torsdagen, er måske 
flyttet fra 20.00 til 19.30, men det er jo 
alligevel ikke det samme, vel? Hvad er det for 
en kvalitetsskrue, der er blevet skuet på?
”Først og fremmest er det en proces, hvor 
orkestret er ved at blive stærkere og mere 
bevidste omkring sin egen identitet”, 
fortæller Kim Bohr. ”Det har altid været et 
godt orkester, et orkester, der har kunnet 
levere fantastiske resultater. Så vores ud- 
gangspunkt var højt. Men det helt af-
gørende for mig er, at de finder ind til 
kernen i det udtryk, som det manifesterer 
sig, hér, i denne sal”.

Altså, identitet i virkeligheden?
”Ja, man kan stille sig selv en række 
spørgsmål. For eksempel; hvad er kernen 
i strygerkorpset i DRSO, hvor stor er den  
klanglige palet, hvad er balancen i det 
samlede orkester? Det er alt det, de 
arbejder sig ind på nu. Lige så stille 
og roligt. Fantastisk godt sat i gang af 
Frühbeck de Burgos, som kom med et 
utroligt katalog af viden om, hvordan man 
skal ”tøjle” og udvikle et orkester. Han 
satte en ramme omkring arbejdet i salen, 
en ramme, som gjorde musikerne trygge, 
fordi han nøjagtig vidste, hvad han ville 
med et orkester. Man kunne ligefrem se, 

Forpligtigelse og kunst, det er 
ligesom vand og olie, det kan ikke 
rigtig smelte sammen
Interview med Kim Bohr, Orkester- og korchef i DR 

af Toke Lund Christiansen, tidligere solofløjtenist i DR Symfoniorkester
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mærke og naturligvis høre spilleglæden, 
efterhånden som arbejdet skred frem med 
Burgos. Tag ikke fejl af den nye koncertsal, 
den er fantastisk på mange måder, alle er 
utroligt glade for den, men den er ikke nem 
at spille i, den kræver meget af orkestret 
og har samtidig fantastisk meget at give 
tilbage både til orkester og til publikum”.

Den gamle sal lagde vel også et slør over 
detaljerne i musikken?
”Ja, den sal, de sidder i nu, er fuldstændig 
nådesløs, der skal arbejdes på hver eneste 
pult, og man hører alt. Jeg mener, at sal 
og orkester over de næste ti år vil udvikle 
sig sammen. Jeg har spurgt akustikeren 
Toyota, om salen ville ændre sig med 
tiden, og han svarede med et grin, at 
salen overhovedet ikke udvikler sig. Jeg 
havde en naiv tro på, at salen, ligesom 
en violin eller cello og med alt det træ, 
kunne udvikle sig henover 100 år, men 
han svarede, at det er kun inde i vores 
hoveder, det sker. Der kommer jævnligt 
folk hen til mig og spørger, hvad har I dog 
gjort med salen henover sommeren, hvad 
er der sket? Og svaret er: ingenting! Det 
sker alt sammen i orkestret. 

Identitet er jo ikke én ting. Identitet er jo, at 
man vokser i sin faglighed, sammen som 
gruppe og balancemæssigt. Vi kæmper 
hele tiden med at finde den rigtige balance 
grupperne imellem, slagtøj, messing, træ, 
strygere. Det er også en mental måde at 
arbejde på. Du åbnede med at spørge til 
den laveste kunstneriske fællesnævner, 
og der har vi haft meget åbne samtaler 
om, hvad forskellen er på et mindre godt 

orkester og et top-orkester, og det er, at 
det netop ikke går helt galt, hvis man får 
en mindre god dirigent. De gode orkestre 
tackler den situation lige så godt, som hvis 
der stod en mesterdirigent foran dem. 
Der går kun få minutter, før orkestret ved, 
om det bliver et godt samarbejde, men 
omvendt går der kun halvanden time, 
før agenturet i London ved, om dette her 
orkester kan arbejde. 

Så vil jeg også sige, at med YouTube kan 
vi høre så meget musik. Bare med et par 
klik, så kan du høre en indspilning med 
berlinerne og med wienerne, og derfor 
kan enhver jo se, at vi skal løfte kvaliteten, 
for ellers så falder vi igennem. Det går 
lynhurtigt, og bedømmelsen af orkestrene 
er benhård!” 

Det vil sige, at i virkeligheden kan man gå 
ind på YouTube, og hvis man vil høre f.eks. 
Stravinskijs Ildfuglen, så kan man inden for  
ti minutter orientere sig om, hvordan spiller 
verdens ti bedste orkestre Ildfuglen for øje-
blikket i en koncertsituation. Det er vel både 
hårdt og samtidig en chance?

”Her skal vi huske på, at DRSO har en 
tradition for altid at være på. Klar til at 
spille og blive transmitteret og afspillet. 
Det har ikke været spredt ud til hele verden 
på samme måde, men orkestret har altid 
været afkrævet kontant afregning. Det er  
meget få koncerter, som du, Toke har spil-
let, som ikke har været transmitteret. Så 
det at være world-wide kommer ikke bag 
på orkestret”. 

Så vi er i en situation, hvor Frühbeck de 
Burgos har lagt en grund. Jeg husker, at han 
fra den første dag sagde: jeg har et mål med 
jer! Den udmelding kom nok bag på mange, 
men den kom, og den blev gennemført! Og 
så husker jeg, at da Luisi kom til den første 
prøve på noget Richard Strauss, og alle havde 
forberedt sig optimalt, så spillede strygerne 
vidunderligt, men så sagde han: Det, De spiller 
er vidunderligt, men… det er slet ikke nok! 
Og der gik et sus gennem hele orkestret, for 
vi syntes jo, at det var nok. Vi kendte ikke den 
grad af mere intensitet, som han forventede og 
formodentlig havde opnået i Dresden og i New 
York. 
”Ja, netop, og så kan man også sige, at 
hvis du tænker på, hvor mange tusindvis 
af øvetimer, der ligger gemt i sådan et 
orkester, fem timer om dagen i tredive 
år pr. musiker, og så tre fridage om året, 
hvor man ikke rører instrumentet, så 
kommer vi op i millioner af arbejdstimer 
og forberedelse, hvor den enkelte har 
koncentreret sig om sit instrument. Så  
mange timers afsavn for at nå et niveau. 
Når du samler 106 specialiserede men-
nesker, og så beder dem om at lave noget, 
der er lidt halvdårligt, så sætter du i 
realiteten spørgsmålstegn ved, om de har 
spildt alle disse timers øvning. De vil det 
alle sammen så gerne, for på en eller anden 
måde at retfærdiggøre det kæmpearbejde, 
de har lagt i forberedelsen. Ja, de vil lave 
det bedste”. 

Det vil sige, at hvis de tager ejerskab som 
et ensemble i situationen, så bliver de ikke 
frustrerede, men hvis de ikke gør det, men bare 
opfatter sig som individuelle musikere, der blot 
ved skæbnens gunst eller ugunst sidder her og 
spiller, så er det dybt frustrerende.

”Ja, det kan være frustrerende, men på 
en eller anden måde så er der også en 
stolthed forbundet med at løse situationen 
selv. Jeg kan huske fra mit arbejde på Det 
Kgl. Teater, hvor jeg kom ind i ballettens 
verden, og hvor jeg så, hvor nådesløst det 
er, at man bliver pensioneret, når man er 
39, og så er man stort set slidt ned. Hvor 
meget de knoklede, og hvor meget de 
gik efter at lave det bedste, fordi så er 
det måske retfærdiggjort, at man stort set 
ikke har haft en barndom. Sat meget på 
spidsen. Men jeg tror, det er det, alle søger 
efter i et orkester. Og det er det, man som 
leder skal få frigjort uden at blande sig i 
forholdet mellem orkester og dirigent. Der  
ligger her en enorm kraft, ja, en helt u- 
styrlig kraft”.

Det kan måske også forklare, hvorfor det i 
et orkester som DRSO så godt som aldrig 
er noget problem at integrere udenlandske 
musikere, for de har et fælles kulturgrundlag, 
som i virkeligheden er meget stærkere end 
det sproglige, det religiøse eller andre ting, de 
måtte komme med.
”Ja, søfarten og musikken har altid 
krydset grænser. Vi har jo altid sejlet, og vi 
har altid spillet og sunget”. 

Omkring økonomi og dirigenter. Jeg har 
indtrykket af, at chefdirigenten er betalt af 
sponsorpenge.
”Ja, det er midler fra Møller Fonden, som 
meget generøst støtter orkestret”.

Men så har jeg også, når jeg kigger ned over 
det sidste par sæsoner, observeret, at under 
den allerøverste kategori af dirigenter er 
det ligesom, der er et hul ned til givetvis 
fremragende dirigenttalenter, dirigenter, som 
f.eks. har markeret sig i Malko-konkurrencen. 
Er det situationen, at I af økonomiske årsager 
er nødt til at have, udover selvfølgelig 
chefdirigenten og dertil en Blomstedt, en 
Temirkanov og andre, der af kunstneriske og 
af historiske årsager er tilbagevendende, men 
altså at der mangler gode, erfarne dirigenter i 
en slags mellemgruppe?
”Økonomien er selvfølgelig vigtig. Men 
det vigtigste lige nu er, at vi prøver at 
finde en ny kreds af dirigenter, som i 

virkeligheden, hver på deres måde, spiller 
op til chefdirigenten”.

Det vil sige, der kan være nogle stilistiske 
hensyn?
”Ja, bestemt. Vi holder fast i den russiske 
tradition, som er meget stærk i orkestret. 
Det er vigtigt, for der er ikke mange, 
som spiller bedre Sjostakovitj end DRSO, 
som vi fx hørte det med Lazarev til vores 
fødselsdagskoncert. Det er vigtigt, og når 
vi nu får en dirigent som Luisi, der tager 
sig af hele det midteuropæiske repertoire, 
fx Mahler og Strauss, at vi også får nogle, 
der dirigerer Haydn og Mozart. Det er 
også meget vigtigt, at vi har nogle folk, 
der kan løfte den nye musik. Så der er 
forskellige ting, der skal varetages rundt 
om chefdirigenten. Og det er en hård 
kamp derude for at få dem til at komme. 
De, der er i halvtredserne eller sidst i 
fyrrerne, de har jo valgt deres orkestre. De 
har deres chefposter, de har allerede de 
orkestre, hvor de kommer regelmæssigt 
tilbage, og de er i virkeligheden svære at 
flytte”.

Hvordan gør I det?
”Finder dem og ved benhårdt arbejde”. 

Er det afdelingen selv, der gør det, eller kører 
det via agentur?
”Det er os selv, der gør det. Det er så 
integreret en del af orkestrets udvikling, at 
det kun kan gøres ”hjemmefra”.
En mand som Juanjo Mena, som vi havde 
i sidste uge, han er en af dem, der virkelig 
kommer med noget og tilfører orkestret 
noget. Jeg håber over de næste sæsoner, 
at vi finder en kreds af folk, der kommer 
et par gange om året, og som virkelig 
bidrager til at løfte orkestret videre op. 
Og så det klart, at vi også inviterer nogle 
unge dirigenter, for blandt dem er den nye 
Blomstedt og den nye Luisi. De findes jo! 
Men vi skal også kunne se dem. Det taler 
jeg og orkestret meget om. Vi skal kunne 
se og mærke talentet, når det er der. Vi 
skal kunne dechifrere usikkerhed og 
uerfarenhed. Alt det, som en ung dirigent 
kæmper med”. 

fortsættes på næste side....Kim Bohr
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fortsat fra forrige side....

At dirigere handler vel meget om selvtillid. Det 
må være alfa omega!
”Vi skal være gode til at se det talent, der 
spirer et eller andet sted og så give dem 
muligheden for at udvikle det. Her er 
Malko-konkurrencen et vigtigt værktøj”. 

Ny og nyere musik? Jeg synes, vi mangler, og 
det er ikke kun Symfoniorkestret, men i det 
hele taget i det danske musikliv, at få et større 
indblik i, hvad der er den store musik hos de 
yngre komponister i udlandet. 
”Vores strategi er, at vi vil bestille fire til fem 
nye værker om året, fordelt nogenlunde 
ligeligt mellem danske og udenlandske 
komponister og tit i samarbejde med an-
dre orkestre, sådan som man ofte gør 
det i dag. Det kan være Boston, LSO, 
Stockholm, Berlinerne og os, der slår sig 
sammen”. 

Altså lidt på samme måde som vi ser det i 
operaens verden?
”Netop, og derved bliver værket spillet 
af flere orkestre, og det er jo dejligt for 
komponisten, og vi får det en lille smule 
billigere, så den, der betaler mest, får 
premieren, men det synes jeg er mindre 
væsentligt. Næste sæson lægger vi ud 
med et meget stort projekt, hvor vi tilbyder 
alle vores musikere i DR, inklusive vores 
kor og Big Bandet, til en komponist. De 
skal ikke bruge alt, men de må gerne! Og 
den første, der gør det, er Simon Steen-
Andersen, og så arbejder vi med en meget 
stor østrigsk komponist til 2019. Vi gør det 
hvert andet år, for det er ret dyrt. Men det 
er ligesom også for at sige, at nu er der 
skrevet så mange Sinfoniettaer, Kvintetter, 
Blæseroktetter fordi, det var det, man 
havde råd til. Her har vi muligheden for 
at sige, værsgo’, giv den fuld skrue, hvis 
I har lyst! 
Desuden har vi tre nye værker af Rune 
Glerup, Unsuk Chin og Hans Abrahamsen, 
og så er vi gået i samarbejde med Pulsar-
Festivalen på konservatoriet, sådan at vi 
stiller symfoniorkestret til rådighed den 
uge, hvor der er Pulsar festival. 
Man kan altid sige, at vi skulle gøre mere, 

men det handler også om at opdrage 
vores publikum. Jeg er ellers ikke meget 
for ord som forpligtigelse og opdragelse. 
Jeg synes, at forpligtigelse er et hæsligt ord 
i forhold til kunst. Men jeg føler et stort 
ansvar for, at der skal være noget musik, 
som vores kommende generationer kan 
spille som mesterværker. Forpligtigelse og 
kunst, det er ligesom vand og olie. Det kan 
ligesom ikke rigtig smelte sammen. Men 
med et ansvar for at der kommer ny musik, 
så kan man vælge to veje. Man kan lave 
ny musik i en slags reservater, det er det, 
New Yorkerne gør over en uge, hvor de 
spiller en masse ny musik for alle dem, der 
elsker det. Resten af sæsonen ser du ikke 
skyggen af ny musik i deres programmer.  
Eller du kan gøre som Los Angeles gjorde 
det under Esa- Pekka Salonen, hvor man  
faktisk implementerede de nye værker 
i de programmer, der udgjorde kon-
certsæsonen, og det er den linje, vi har 
valgt. For jeg synes, at f.eks. Beethovens 
Ottende bliver meget mere skarp og klar 
og enkel, hvis du har hørt et stykke ny 
musik før. De gamle værker bliver sat i 
en anderledes kontekst, end hvis du bare 
indleder med ouverturen til Silkestigen.  
Og så ligger der nogle værker fra de sidste 
30 år, som helt klart fortjener at blive 
genopdaget. Vi begynder igen at spille 
nogle af Nørgårds symfonier, og f.eks. 
Symfoni - Antifoni af Pelle Gudmundsen-
Holmgreen”. 

Ja, der er nogle værker, som bevæger sig hen 
imod at blive klassikere.
”Netop. Det mærkede vi, da orkestret til 
Komponistforeningens 100-års jubilæum 
øvede på Symfoni-Antifoni. ”Jamen, det 
er jo super-god musik”. Og så kunne man 
høre en ældre kollega mumle, at ”det sagde 
de ikke, da den blev uropført”. Det er tiden 

og musikken, som er en mærkelig spiller. 
Og så har vi nogle virkelig spændende 
ting af Hans Abrahamsen liggende i 
fremtiden. Vi uropfører som nævnt hans 
Venstrehåndskoncert, som er en bestilling 
sammen med WDR Symfoniorkestret, og 
så tager vi hans Fire Stykker for Orkester 
op igen. Og det er noget, jeg virkelig 
glæder mig til. Hans er en af vores virkelig 
store komponister; hans seneste værk, 
Let me tell you, er efter min mening intet 
mindre end et mesterværk”. 

Digitale platforme? Er der udsigt til, at jeres 
streaming-tjenester bliver udbygget?
”Ja, med streaming er vi så heldige, at vi nu 
har valgt et system, altså nogle kameraer, 
der bliver installeret i koncertrummet, og 
det vil sige, at vi kan begynde at streame 
til en hel anden pris end før. Indtil nu 
har vi skullet have store kameraer ind 
og forbundet med voldsomme udgifter. 
Vi kan forhåbentlig løfte antallet af 
streaminger op i fremtiden”. 

Semi-stage operaforestillinger? Grunden til, 
jeg spørger, er Luisis tilstedeværelse. Når han 
nu er verdens måske førende operadirigent, er 
det så ikke oplagt at bede ham om at lave opera? 
”Vi har i den sammenhæng nogle ud-
fordringer med salen, som, hvad det 
vokale angår, kan være problematisk”. 

Når de laver semi-stage i Berlin, så er sangerne 
ikke bare ét sted. De er alle steder i rummet, 
som bliver udnyttet scenografisk. Sangerne 
går nedad trapper, ligger på gulvet...
”Ja, og det er måske også løsningen for 
os, sådan at alle blandt publikum får 
fornemmelsen af, at de har fået noget 
med. Men som Keith Warner sagde: 
Semi-stage? Det er ligesom semi-gravid. 
Enten-eller. Vi har ideer om, hvad vi skal 
lave, men det bliver nok i en overvejende 
koncertant version. 
Pigekoret er en afdeling fuld af kreativitet 
og begavet vovemod. Et af vores 
stærkeste ensemble-brands. De bruger 
salen som f.eks. ved deres spektakulære 
juleforestillinger og Mørkekoncerterne. 
Pigerne kan hele repertoiret udenad, og 
de bevæger sig rundt i salen og udnytter 

det pragtfulde rum”. 
Nu startede jeg med at sige, at alt er, som det 
var. Og det er det så ikke alligevel. Det har vi 
jo på forskellige måder været omkring, men 
hvis man laver tiltag med streaming, som er 
mere gennemgribende, end hvad I gør nu, og 
således, at DRSO kan blive hele Danmarks 
orkester, for det er jo også ambitionen. Og da 
semistage performance også er noget, man kun 
i begrænset form har prøvet før, så lægger man 
noget til. 
”Ja, og vi kan bruge salen, som det meget 
smukke og næsten sakrale rum, det er. Et 
rum med sjæl”. 

Turnéer?
”Vi planlægger og håber på en stor 
oversøisk turné om året, det er ambitionen, 
og så bygge op med tilbagevendende fes-
tivaler i Europa, hvor vi ikke nødvendigvis 
kommer hvert år, men lige så stille får 
opbygget et navn. Det er vigtigt for 
orkestret at komme af sted. Luisi har som 
et krav at turnere meget. Kina ligger foran. 
Det, der er med til at udvikle et orkester, 
er jo at spille i forskellige sale, forskellige 
rum med afvekslende akustik, at spille 
Mahlers første symfoni mange gange, 
med den samme dirigent i forskellige sale. 
Da vi spillede Symphonie Fantastique i 
syv forskellige sale i Spanien med Burgos, 
ja, de sidste opførelser var nærmest ikke 
til at kende fra de første. Samme værk 
under nye vilkår, det er planen. Der er 
heldigvis sket det de senere år, at vi rejser 
på markedsvilkår, så vi ikke skal have 
for mange penge med hjemmefra. Vi må 
jo ikke rejse for licenspenge, og det gør 
vi heller ikke. Vi rejser for den betaling, 
vi får, suppleret med sponsormidler. Og 
dér gælder det om at løfte orkestrets ry 
således, at man får et honorar, der i vid 
udstrækning kan dække udgifterne”. 

På det mere personlige plan, Kim Bohr, du er 
jo ansvarlig for den levende musik i DR, ja 
ikke kun den klassiske, men også Big Bandet, 
Er dette en model, du mener er god for 
ensemblerne, og er den også god for dig?
”Min tanke med ensemblerne lige nu, det 
er, sådan helt overordnet, at kvaliteten 
har vi i den ene hånd, og så det, jeg 

kalder legitimiteten, åbenheden og til-
gængeligheden, holder vi i den anden. 
Nogle gange er de to ting fuldstændig 
forenelige. Man laver ganske enkelt frem-
ragende koncerter, men nogle gange må 
man i en uge arbejde med dette her, for nu 
vil vi bare have virkelig mange mennesker 
i salen. Hvis man var den perfekte chef, så 
var de to forhold altid smeltet sammen. 
Hvis man var den perfekte teaterdirektør, 
så var det altid sådan, men det…”
 
Det er måske netop som vand og olie?
”Nej, ikke nødvendigvis, men helt over- 
ordnet: vi har ingen eksistensberettigelse, 
hvis det, vi gør, ikke er godt og en lille smule 
bedre i dag, end det var i går. Vi har heller 
ingen eksistensberettigelse, hvis ikke vi er 
forankrede i menneskers kulturforbrug og 
kulturønsker, og under alt dette ligger så 
de enkelte ensembler, og der tror jeg og  
ved, at det næste par år går det ud på at 
skærpe deres profil, sætte dem i forhold 
til deres brand, sætte fokus på deres re-
pertoire, deres dirigenter, den måde de 
fremstår på. Dette gælder Big Bandet, som  
er inde i en rigtig god periode lige nu. De 
har ikke fundet deres chefdirigent end-
nu, men det skal nok komme. De gør det  
fantastisk, de har mange rejser, de er virke- 
lig på landevejen og har fulde huse over-
alt”. 

Hele Danmarks BigBand?! 
”Ja, det er de virkelig.

DR SymfoniOrkestret

DR Koncerthus

Vores VokalEnsemble, som har 10-års ju- 
bilæum i 2017, er vokset frem og skal 
stadigvæk ud og gøre sig på den eu-
ropæiske scene. Med Marcus Creed som 
chefdirigent laver de underværker ved 
deres a capella-koncerter. Hele vores kor- 
afdeling med børnene er fantastisk un-
der Phillip Fabers ledelse. Og så har vi 
fordoblet korskolen fra 125 til 250 børn via 
en Augustinus donation. Så vi har virkelig 
gang i vores børneting. 
Men med min hat med… den store skyg-
ge, der er det mit ønske, at hvert ensemble 
kommer til at stå meget skærpet. At 
ensemblerne føler sig som ensembler, og 
vi bruger det, at vi har ensembler som 
den store løftestang. Jeg tror personligt 
på, ensemblet som begreb er fuldstændig 
afgørende for musikken. Man kan også 
have den modsatte opfattelse, hvor grund-
tanken er, at her har vi en koncertsal, så 
henter vi nogle musikere ind og så nogle 
sangere, og så laver vi en opera eller en 
symfonikoncert, og når sidste forestilling 
er slut, så sender vi dem hjem igen. Det 
er sådan et slags facility-house, som vi ser 
det mange steder i udlandet, og der må 
jeg sige, at jeg tror på, at man kerer om 
og bygger ensemblet op som en virkelig 
vigtig ting i den kunstneriske udvikling. 
Jeg tænker ensemblerne som ensembler. 
Med min symfoniorkesterkasket er det 
mig en personlig glæde at arbejde så tæt 
på musikken. Det giver mig energien”, 
afslutter Kim Bohr. 

  

  

   

 
  
   



en smUK 
tur til Usa
af Peter Ettrup Larsen, 
netop afgået chefdirigent 
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International masterclasses in 
Berlin 

Berlin Sinfonietta er et ad-hoc orkester, 
der spiller til Masterclasses 4 gange 
om året. De ledes af Lior Shambadal, 
Colin Metters og Kenneth Kiesler. 
Orkestrets strygergruppe består mest 
af pensionerede musikere, der spillede 
under Karajan, blæsere og slagtøj er af 
en yngre generation. 

I november 2015 deltog jeg i årets 
sidste  Masterclass under ledelse af  
den amerikanske Maestro Kenneth 
Kiesler.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_
Kiesler)
Det positive ved dette kursus var, at 
i stedet for klaverprøver skulle alle 
deltagere dirigere et lille ensemble, 
bestående af en strygekvintet og af  
en pianist, der spillede blæsestem-
merne, før orkesterprøven næste dag. 
Den anden positive ting var, at Maestro 
Kiesler forlangte, at man ikke diri-
gerede taktskemaer, men musikkens 
rytme, en slags rhythm painting.

Forholdet mellem Maestro Kiesler og 
mig var ikke hjerteligt i begyndelsen, 
fordi han fik at vide, at jeg var elev af 
professor Ilya Musin. Men det bedrede 
sig, efter han har set mig dirigere 2. 
sats af Mozarts Pariser- symfoni. Satsens 
langsomme tempo i 6/8 er vanskelig  
at styre, og derfor bruges den ofte på  
den første runde i dirigentkon-
kurrencer. Til sidst skrev han: “Esther 
leads the orchestra with impressive 
conviction borne of her passion for  
the music, devoted score study, and 
years of experience.” Og strygerne 
sagde efter Beethovens Prometheus 
ouverture: ”Es war richtig Beethoven!” 
- sagde de uopfordret.

Tak til Kapelmesterforeningen for 
støtten!

Venlig hilsen Esther Bobrova

af Bodil Heister

Den 21. december holdt foreningen sin  
78-års fødselsdag på Admiral Hotel, som 
er et smukt gammelt pakhus fra 1787. 
Det ligger i hjertet af København, og det 
blev i sin tid brugt til opbevaring af 30.000 
tønder korn med korntørringsovn. 
I et stemningsfuldt lokale - med gamle 
skrå træbjælker og med servering af 
julegløgg og æbleskiver - var omkring 
60 medlemmer fra foreningen samlet til 
julehygge. 
Jazztrio blev skønt leveret af Nikolaj 
Bentzon, Daniel Franck og Jonas Johansen.

Foreningen uddelte tre legater.
Først Arne Hammelboes Rejselegat på 
100.000,- til Christian Kluxen (se side 6).
Dernæst to Arne Hammelboes Uddan-
nelseslegater på 12.000,- til Peter Piotr 
Gasior og Jonas Hunt.

Dirigenten Arne Hammelboe var formand 
i foreningen fra 1963-97, og på foreningens 
fødselsdag skulle der uddeles tre legater i 
hans navn.

Jonas Hunt fortæller, 
at han vil bruge sit 
legat til dirigentstudier 
på Norges Musikkhøg-
skole i Oslo.
Jonas studerede or-
kesterdirektion sidste
år på Norges Musikk-
høgskole og var meget begejstret for 
studierne. Lærerkræfterne er gode 
og solide, praktikmulighederne er ret 
omfattende, og endelig er studiemiljøet 
præget af stor entusiasme og kollegialitet. 
Undervisningen er tilrettelagt sådan, 
at Jonas kan rejse frem og tilbage 
mellem København og Oslo - og på den 
måde passe sine øvrige jobs, og Arne 

Årets julehygge på 
admiral Hotel

Hammelboes legat er en velkommen 
håndsrækning i forhold til de nødvendige 
rejseomkostninger. 
”Jeg er meget glad for, at Kapel-
mesterforeningen har indstillet mig til 
denne anerkendelse, og jeg ser frem til 
en spændende og udbytterig studietid i 
Oslo”.

Piotr Gasior fortæller, 
at han vil bruge sit 
legat til studier i for-
bindelse med sin 
Ph.d om 1700-tallets
italienske barokkom-
ponister i Ny Spanien 
(det nuværende Mexico). 
Værkerne er blevet 
fundet i domkirkens arkiv i Mexico City 
og genudgivet i USA. Det er en relativt 
ukendt periode i verdens musikhistorie 
og nærmest ukendt i Europa.
Under Piotrs ophold i foråret 2015 på 
Musikakademiet i Kraków (hvor Piotr 
i sin tid fik sin kandidatuddannelse), 
talte han med rektoren om projektet om 
den koloniale musik, og han foreslog, at 
Piotr skulle skrive sin Ph.d om forskning 
i kolonial musik set fra dirigentens 
perspektiv.
Piotr Gasiors plan er at udgive en bog med 
titlen Fra partitur til premiere fra dirigentens 
perspektiv. Ny Spaniens koloniale musik i 
1700-tallet. Derudover vil han dirigere en 
koncert, med en live indspilning, med de 
værker, han skriver om i bogen.
”Legatet fra Kapelmesterforeningen vil  
specielt bidrage til dækning af udgifter 
vedrørende den offentlige koncert. Det  
er en stor ære for mig at få tildelt dette 
legat. Jeg vil venligst takke Kapel-
mesterforeningen for støtten og aner-
kendelsen”.

Der var så dejligt ude i 
provinsen. Der gik storken på sine lange, 
røde ben og snakkede ægyptisk, for det 
havde den lært af sin mor. Og nede i 
det skønne Sønderjylland var der et lille 
militærorkester, der stille og roligt voksede 
med opgaven, og en dag tog ud i den vide 
verden.
Sådan var historien om Slesvigske Mu-
sikkorps (SMUKs) seneste meritter nok 
startet, hvis H.C. Andersen havde haft en 
finger med i spillet, for historien er næsten 
lige så fantastisk som historien om Den 
Grimme Ælling, men ikke desto mindre er 
den sand.
Med støtte bl.a. fra Dansk Kapelmester-
forening drog SMUK nemlig i december 
2015 på en eventyrlig koncertrejse til USA.

Som det første orkester i mands minde 
spillede vi nemlig en fælleskoncert med 
The President’s Own Marineband i 
Washington D.C. Invitationen kom fra 
kaptajn Michelle Rakers, der allerede 
flere gange har gæstedirigeret SMUK 
herhjemme. Til daglig er Michelle Rakers 
dirigent for The President’s Own, der 
tæller godt 130 musikere. Ved vores 
koncert var der dog sammensat et brass 
ensemble med slagtøj. De spillede helt 
fantastisk. Det var lyden af US marines. 
Ved koncerten, der i øvrigt satte streaming-
rekord, spillede vi hver en lille afdeling, og 
efter pausen spillede vi sammen. 

Det var samtidig interessant at opleve, 
hvor stor forskel der var i vores måder at 
lade op til koncert på. Forud for koncerten 
stod de linet op i gangen bag scenen. Alle 
stod hver for sig og koncentrerede sig. Det 
var synet af US marines med pressefolder, 
perfektion og præcision i centrum. 
I vores rum derimod blev der lystigt 
sunget ”Jul på Vimmersvej” og andre 

danske klassikere. Alligevel leverede 
SMUK en formidabel præstation, hvor vi 
ud over at spille rigtigt og præcist havde 
spilleglæden i centrum, og vi modtog da 
også stående ovationer. Ikke mindst vores 
klanglige tilgang til H.C. Lumbye vakte 
begejstring.
Også fællesdelen var en oplevelse ud over 
det sædvanlige, aldrig har Carl Nielsens 
”Mit hjerte altid vanker” fået en flottere og 
mere fuldfed opførelse.

Dagen inden havde vi dog også lige, 
foruden prøve med The Presidents’ Own 
og sightseeing rundt i Washington, nået at 
give koncert på Den Danske Ambassade. 
Her havde man ikke tidligere haft musik 
på et sådant niveau, så ambassadøren 
var bestemt ikke utilfreds med således at 
kunne imponere alle kollegerne ved den 
traditionelle julereception.

Inden turen gik videre til Illinois i Mid-
westen, nåede vi også at overvære en 
prøve med et af verdens bedste militær 
big-bands, nemlig ”Airmen of Note”. 
Det var en fantastisk, nærmest ud-af-
kroppen-agtig oplevelse at høre, hvordan 
vibrato, timing og klang blev tilpasset 
efter de enkelte stykkers behov og pe-
riodemæssige forankring. Hold nu op, 
hvor var de gode….det var ganske enkelt 
”out of this world”! 
I Illinois spillede vi koncert i byen Peoria 
efter invitation fra en anden af SMUKs 
gæstedirigenter, Sousa-dirigenten dr. 
David Vroman. Vi nåede også at opleve 
koncert med Chicago Symphony Brass 
samt være på verdens største kongres for 
blæsere The Midwest Clinic. 

Helt unikt blev det imidlertid, da vi dagen 
før hjemrejse havde en orkester masterclass 
med nogle af musikerne fra Chicago 
Symphony Orchestra. De mirakler, de 
udførte, med SMUKs klang var næsten 
ikke til at forstå. Masterclassen indledtes 
med hornist James Smelser. Hans måde 
at få orkestrets klang transformeret på var 
gribende.
Samtidig med vores masterclass gav 
jazztrompetist-legenden Arturo Sandoval 
imidlertid en ”clinic” på The Midwest 
Clinic. Vi fik det derfor ordnet sådan, 
at trompeterne lige kunne smutte ud 
og opleve ham, mens James arbejdede 
videre med hornene, basunisten Michael 
Mulcahy tog sig af low brass gruppen, 
mens solojanitshar Cynthia Yeh arbejdede 
med slagtøjet. 
Da trompeterne kom tilbage til den 
afsluttende tutti-del af masterclassen, 
turde de imidlertid næsten ikke komme 
ind i prøvesalen, da de troede, det var 
Chicago-blæserne, der holdt prøve. Så  
meget havde klangen udviklet sig i 
mellemtiden. 
Flere af musikerne beskrev da også 
efterfølgende denne masterclass som 
højdepunktet i deres professionelle 
karrierer.

Da vi således mættede af indtryk rejste 
hjem til Danmark lige før jul, kan man 
sige, vi fløj i mere end én forstand. Vi var 
alle lykkelige, men slet ikke stolte, thi et 
godt hjerte bliver aldrig stolt! Til gengæld 
ved vi nu, at det ikke gør noget at være 
hjemmehørende i provinsen, når man som 
vi har fået lov at ligge i et svaneæg.
SMUK og The President’s Own Marineband 
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af Claus Møller

Fundamentet i social bevidst-
hed er Empati defineret som: 
Evnen til at genkende, forstå og 
respektere andres følelser. At føle, hvad andre 
mennesker føler, og at forstå, hvorfor andre 
føler, som de gør. At fornemme, hvad andre 
føler, uden at de selv siger det, er empatiens 
inderste væsen. At være empatisk vil 
sige at være i stand til at ”læse“ andres 
følelser. Evnen til at føle, hvad andre føler, 
bygger på følelsesmæssig selvbevidsthed. 
Hvis vi ikke har evnen til at forstå 
vores egne følelser, har vi heller ingen 
fornemmelse for andres følelser. Empati 
involverer menneskelig varme, indføling, 
tilknytning og følsomhed. Empatiske 
mennesker er bevidste om andres følelser, 
kan leve sig ind i dem og respektere dem.

Mennesker giver udtryk for deres følelser 
med og uden ord. Det non-verbale sprog, 
dvs. sproget uden ord, omfatter tonefald, 
fagter, mimik, ansigtsudtryk, holdning 
og bevægelser. Ord er tilstrækkelige til 
at udtrykke rationelle tanker, men ord 
slår ikke helt til, når der skal udtrykkes 
følelser. De fleste følelser udtrykkes non-
verbalt. Non-verbal kommunikation var 
det eneste eksisterende sprog gennem 
det meste af menneskehedens historie, 
inden mundtligt og siden skriftligt sprog 
kom til. Og det er den måde, små børn 
udtrykker sig på, før de kan tale. Det 
non-verbale sprog spiller en central rolle, 
når vi skal forstå, hvad andre mennesker 
virkelig fortæller os. Det skildrer ikke 
bare et menneskes følelser, men viser også 
ofte, hvordan mennesket håndterer sine 
følelser. Hvad mennesker føler i forholdet 
til andre mennesker, kommunikeres pri-

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

at genkende andres følelser
social bevidsthed - empati

mært gennem deres non-verbale sprog.  
Empati kaldes også „intuition“. Den 
intuitive fornemmelse for andre men-
neskers følelser bygger på evnen til at 
”aflæse“ det, der udtrykkes non-verbalt, 
gennem kropssproget.

Empatiske mennesker:
Er opmærksomme på følelsesmæssige 
signaler og er gode til at lytte for at forstå. 
Er hensynsfulde og hjælpsomme over for 
og interesserede i andre. Har ofte evne 
til at inspirere andre mennesker og at få 
det bedste frem i dem. Empati er et af de 
vigtigste elementer i den følelsesmæssige 
intelligens for f.eks. lærere, instruktører, 
læger, psykologer og dirigenter. 

Betydningen af empati
Empati er et nøgleelement i alle former for 
menneskelige relationer. Sammen med 
følelsesmæssig selvbevidsthed er det også 
et af de tydeligste tegn på følelsesmæssig 
intelligens. Empatiske mennesker forstår 
både, hvornår det er tid til at tale og 
lade andre gøre det. Empatien giver os 
mulighed for at „aflæse“ andre mennesker, 
som begivenhederne skrider frem, at 
modtage input fra andre og justere vores 
handlinger derefter. Mennesker med 
lav empati er ”blinde” eller ”døve” på 
det følelsesmæssige område. Empatiske 
mennesker er følsomme over for de små 
fine signaler, som fortæller noget om 
andre menneskers behov og ønsker. Det 
gør dem bedre til at bestride job, hvor de 
menneskelige relationer er altafgørende 
som fx i uddannelse, salg og ledelse. 
Manglende empati er lig med manglende 
følelsesmæssig intelligens, som er en trist 
ufuldkommenhed hos nogle mennesker. 
Det er karakteristisk for mennesker med 

manglende følelsesmæssig intelligens, at 
de hverken forstår deres egne eller andres 
følelser – og at de bliver forvirrede, når 
et andet menneske indvier dem i deres 
følelsesliv. Et fåtal af mennesker er helt 
uden empati. Det gælder psykopater, 
voldtægtsforbrydere, pædofile og men-
nesker, der er voldelige hjemme. Disse 
mennesker har en psykologisk brist til 
fælles. De er ude af stand til at føle deres 
ofres smerte, og det er på grund af denne 
brist, at de kan begå voldelige handlinger 
og andre forbrydelser. De er ude af stand 
til at føle empati.

Følelseslivet og det sociale liv er 
naturligvis rigere for dem, der er meget 
bevidste om deres egne og andres følelser. 
Mange undersøgelser viser, at kvinder 
gennemgående er mere empatiske end 
mænd, og at kvinder oplever både positive 
og negative følelser stærkere end mænd 
gør. Det er måske ikke så mærkeligt, når 
vi tænker på, hvor forskelligt piger og 
drenge bliver opdraget. Forældre taler 
typisk kun om følelser med deres døtre. 
Drengene forventes at være „stærke“. Det 
opfattes som et svaghedstegn, hvis de 
viser for mange følelser.

At lytte – en sjældent brugt færdighed
De fleste af os har ikke lært, hvordan vi 
virkelig skal forstå et andet menneske. 
Som følge deraf har de fleste af os meget 
dårlige lytteevner. Når vi samtaler med et  
andet menneske, tror vi som regel, at det  
er en dialog. Men de fleste såkaldte „dia- 
loger“ er ikke rigtige dialoger. De er 
snarere „to parallelle, modsat rettede mo-
nologer.“ 
En person siger: ”Min mor skal på 
sygehus og have en ny hofte”. Svaret fra 

den anden lyder: ”En hofte er ingenting. 
Min mor  har fået to nye hofter og to nye 
knæ.” Forudsætningen for, at man i dette 
eksempel kan tale om en dialog, er, at det 
er den samme mor, som er genstand for 
samtalen. Det havde sikkert været bedre 
for forholdet mellem de to personer at 
svare med spørgsmål ”hvornår skal din 
mor opereres?” og ”hvordan har hun det 
med det?”

De fleste mennesker lytter ikke for at 
forstå. De lytter med henblik på at svare: 
Enten taler de eller forbereder sig på at 
tale. Når de har et svar, stopper de med 
at lytte. De filtrerer alt, hvad de hører 
gennem deres eget billede af verden – 
deres paradigmer. De forsøger at skubbe 
deres selvbiografi ind i andre menneskers 
liv. De giver som oftest svar i stedet for 
at spørge ind til den andens situation 
og dermed demonstrere interesse for at 
komme på bølgelængde med den anden 
person.

Paradigmer kan opfattes som „landkort“, 
vi navigerer efter. Landkort over tingene 
som de er – eller virkeligheden. Landkort 
over tingene som de burde være – eller 
værdier. Vi fortolker alt, hvad vi oplever, 
gennem disse mentale landkort.
Vi ser imidlertid ikke verden, som den er, men 
som vi er. Vi tvivler sjældent på at vores 
mentale landkort er rigtige. Vi er som 
regel ikke bevidste om, at vi har dem. Vi 
antager simpelthen, at tingene virkelig er 
eller burde være, som vi ser dem.  Vores 
holdninger og adfærdsmønstre udvikler 
sig på grundlag af disse antagelser. Vi 
tror, at vi ser ting, som de i virkeligheden 
er, og at vi er objektive. Men dette er ofte 
ikke tilfældet. 

Skal man forstå et andet menneske 
helt og fuldt, kan det undertiden 
være nødvendigt med nogle mindre 
paradigmeskift.

Lær at se „mennesket i mennesket“ 
Hvis vi kunne se ind i vores „fjenders“ 
hemmelige hjerte og historie, ville vi i hvert 
enkelt tilfælde finde sorg og lidelse nok til at 
afvæbne al fjendtlighed.  (Henry Wadsworth 
Longfellow, 1870)

Uheldigvis anstrenger vi os ikke altid nok 
for at sætte os ind i andre menneskers 
inderste tanker og følelser. Ofte dømmer 
vi et andet menneske ud fra alt for få 
informationer. Vi har en tendens til at 
sætte etikker på holdning og adfærd 
fra mennesker, grupper, stillinger og  
kulturer: Nordmænd, ingeniører, sviger-
mødre, muslimer, dirigenter, politikere 
og offentligt ansatte (vi kender dem jo 
alle sammen). Det billede, vi danner os, 
er tit forkert. Billedet reflekterer ikke 
nødvendigvis det andet menneskes 
tanker og følelser. Det fortæller ikke alt 
om det andet menneskes dyder, laster, 
indstilling og adfærd.

Fra at ignorere til at lytte empatisk
Når en anden person taler til os, kan vi 
lytte på fem niveauer: 1. Ignorere – vi 
lytter egentlig slet ikke. 2. Lade som om 
vi lytter (samtalen er kun tidsfordriv) 3. 
Lytte selektivt (kun til det, vi vil høre, 
og som passer med vores forudfattede 
meninger) 4. Lytte opmærksomt (dog 
kun til ordene og kun med ørene) 5. Lytte 
empatisk (med ører, øjne og hjerte).
Vi „lytter“ som regel på et af de første 
fire niveauer. Kun få af os praktiserer det 
femte niveau, som er den højeste form 
for lytning, empatisk lytning. At lytte 
empatisk betyder at lytte for virkelig at 
forstå den anden persons motiver, ønsker 
og situation. Når vi lytter empatisk, 
kommer vi ind til en anden persons 
referenceramme. Det betyder at se 

verden, som den anden person ser den. 
Det betyder at forstå og føle, som den 
anden person føler.
Søg først at forstå udgør for mange 
mennesker et paradigmeskift. I vores 
kommunikation med andre mennesker 
søger vi typisk først selv at blive forstået. 
Vi er så optaget af os selv og vores egen 
selvbiografi. Det væsentlige ved at lytte 
empatisk er ikke at give den anden person 
ret, men helt og fuldt at forstå personen, 
både følelsesmæssigt og intellektuelt. At 
lytte empatisk indebærer meget mere end 
blot at registrere, at tænke over og forstå 
de ord, der bliver sagt. Det indebærer 
at lytte med ører, øjne og hjerte. Lytte til 
ordene, tonefaldet og kropssproget. Lytte 
til følelserne, adfærden og den egentlige 
mening.
Når vi lytter empatisk, fremfører vi ikke 
vores selvbiografi, og vi forudsætter ikke 
tanker, følelser, motiver og fortolkninger. 
Vi har at gøre med virkeligheden inde i 
et andet menneskes hoved og hjerte. Og 
vores første kommentar til en andens 
udsagn formuleres som et spørgsmål og 
ikke som et svar. Vi lytter for at forstå.

I næste nummer af Kapelmesteren vil  
jeg beskrive den sidste form for følelses-
mæssig intelligens:  Sociale færdigheder
cm@clausmoller.com, www.clausmoller.com 

Lederkursus i Cotignac 

Claus Møller afholder kursus i 
personlig udvikling og ledelse på 
dansk  (PL 79) fra 9. til 14. april  og 
PL 81 fra 3. til 8. september 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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Uddelinger af 
kollektive midler i 2015
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik):

Amatørsymfonikerne   
Sommerkoncerter, dir. Erik Jakobsson
Jacob Anderskov  
Koncerter, gruppen JUST IN TIME
Jacob Anderskov  
Strings, Percussion & Piano, Jazzmessen i Bremen
Jacob Anderskov  
Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
ARCO - Kammerorkestret af 1992 
Koncert, dir. Gunnar Tagmose
Ars Nova Copenhagen 
Koncertrejse til Kina, dir. Michael Bojesen
Athelas Sinfonietta Copenhagen 
Koncert ved Nordiske Musikdage, dir. Jakob Hultberg
Nikolaj Bentzon  
Turné, Trio m/ sangerinden Signe Juhl
Nikolaj Bentzon  
DK, Julekomsammen
Birkerødkoret   
Mendelssohns 2. Symf., dir. Torben H.S. Svendsen
Birkerødkoret   
Mozarts Requiem, dir. Torben H.S. Svendsen
Signe Bisgaard  
Koncert, Aarhus Jazz Festival
Blood Sweat Drum ’n’ Bass Big Band 
Koncertrejse til Cairo Jazz festival 
Esther Bobrova  
Koncert, Kaunas City Symphony Orchestra, Litauen
Jakob Bro   
Turné, Bro/Konitz/Frisell/Morgan
Canta Køge   
Puccini: Messa di Gloria, dir. Jonas Viggo Pedersen
Copenhagen Guitar Festival 
”Lampedusa og Miniyamba” for guitarensemble
Copenhagen Soloists   
’BACH’ og ’VIVALDI’ projekter, dir.  Jonathan Ofir
COWBELL   
Winter Jazz 2015, Prøvehallen, Valby
COWBELL   
Turné, Benjamin Koppel, Kenny Werner m.fl.
COWBELL   
Koncerter, musik af Carl Nielsen og Enrico 
Pieranunzi
Mogens Dahl Kammerkor 
Koncertprojekt ’Evighedens Lys’ og Händels Messias 
Dansk Amatørorkester Samvirke 
Sommerstævne på Askov Højskole
Dansk Live  
”Rosengade – Kunst og Kultur Live”, Folkemødet 
i Allinge
Jakob Davidsen  
Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Den Fynske Opera  
Andy Papes ”Andre Bygninger”, dir. Claus Efland
Det Jyske Musikkonservatorium  
Humperdincks ’Hans og Grethe’, dir. Frans Rasmussen

Det Ny Big Band 
’Rejsen til Valhal’, dir. Andreas Vetö
Det Sjællandske Underholdningsorkester 
Promenadekoncert, dir. Jørgen Fuglebæk 
Jakob Dinesen   
Koncertrejse, Japan
Koret Di Vers   
Julekoncerter, Roskilde Domkirke, dir. Jakob Høgsbro
DKDM Brass   
Trombone Festival, Valencia, dir. Jesper Juul
DUSIKA   
Koncerter i Kbh. og Prag, dir. Chr. Schmiedescamp
Ernie Wilkins Almost Big Band 
Ernie Wilkins’ ’The Drum Suite’
Ensemble Hovaldt  
Velgørenhedskoncert for Reden International
Figura Ensemble  
Koncert, Figura + Jakob Davidsens Kammerat 
Orkester
Foreningen Sange fra Broen 
Etablerede og nye brokor samt fællesarrangementer
Forårsfilharmonikerne  
Weekendstævne på Askov, dir. Giordano Bellincampi
Daniel Franck   
DK, Julekomsammen
Gints Glinka   
Oltenia Philharmonic Orchestra, Craiova, Rumænien
Goldschmidts Musikakademi 
Sommerkoncerter
Goldschmidts Musikakademi 
Julekoncert, Christianskirken
Greve Harmoniorkester 
’Shakespeare in Concert’, Kronborg, dir. Fr. Rasmussen
Mikkel Borrisholt Grevsen 
Projekt, Søren Ulrik Thomsen og Det Glemte Kvarter
Ancher Grøn   
Ellington’s ’Duke’s Place’, Ancher Grøn Big Band
guidOpera   
Puccinis ’Tosca’, kapelmester Carol Conrad
Jan Harbeck   
Koncerter, Jan Harbeck Quartet feat. Walter Smith III
Harmoniorkestret Tonica 
Wienerkoncert, dir. Jørgen Fuglebæk
Emil Hess   
Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Hilda Sehested Komiteen 
Koncert ’Agnete og Havmanden’, dir. Fr. Rasmussen
Holbæk Byorkester  
Nytårskoncert, dir. Jørgen Fuglebæk 
Holbæk Byorkester  
Familiekoncert, dir. Erik Hammerbak
House Rocking Band  
Turné, Thorbjørn Risager & The Black Tornado
Vagn Egon Jørgensen  
Nytårskoncerter, Det Jydske Underholdningsorkester

Jakob Høgsbro  
Jazz’n’poetry koncert, Ågerup Kirke
Jonas Johansen  
Johansen/Møller/Guilfoyle-projektet ”Divisions”
Jonas Johansen  
JK, Julekomsammen
Elith Nykjær Jørgensen 
Støttekoncert, Nulle og Verdensorkestret
Jesper Grove Jørgensen 
Carl Nielsens Hymnus Amoris i Domkirken
Kammerkoret Camerata 
50-års jubilæumskoncert, dir. Jakob Hultberg
Kammerkoret Camerata 
Matthæuspassionen, Holmens Kirke
Kammerkoret Camerata 
Jubilæumsturné
Klassiske Koncerter  
- i Djurs og Mols, festival, dir. Morten Friis
Jens Klüver   
Rejse til Holland (underviser og dirigent)
Koret Paradox   
Juleoratoriet, Haslev og Gjesing, dir. Lars O. 
Mathiasen
Københavns Bachkor  
Johannespassionen, dir. Jan Scheerer
Københavns Bachkor  
Faurés Requiem, dir. Jan Scheerer
Københavns Bachkor  
Juleoratoriet, dir. Jan Scheerer
Københavns Kantatekor 
Bachs H-mol-messe, dir. Torben H.S. Svendsen
Københavns Kantatekor 
Mendelssohns ’Elias’, dir. Torben H.S. Svendsen
Københavns Kantatekor 
Juleoratoriet, dir. Torben H.S. Svendsen
Peter Ettrup Larsen  
Koncert, doktorgrad i direktion, Sibelius Akademiet
Jørgen Lauritsen  
Korværket ’Citroner til Vorherre’, Musica Ficta
Lindhardt og Ringhof Forlag 
Bogen ’Svend Asmussen – 100 år for fuld musik’
Little Beat Records  
Leo Mathisen-projekt, dir. Ole Kock Hansen
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
Koncerter, dir. Frans Rasmussen
MGK-Syd   
Fællesweekends for en sinfonietta
Anders Mogensen  
Hiroshi/Davidsen/Mogensen, koncertrejse, Japan
Anders Mogensen  
Winther/Åman/Mogensen, Zanzibar og Bilbao
Musica Ficta   
’Vokalkomponisten Carl Nielsen’, dir. Bo Holten
Musica Ficta   
’New Light Messiah’, dir. Bo Holten
New York Scandia Symphony
Koncerter i New York, dir. Dorrit Matson
Nordsjællands Sinfonia 
Koncertturné, Island, dir. Jesper Grove Jørgensen
Operaakademiet  
Operaen ’Trappen til Helvede’, dir. Martin Åkerwall
Opera i Provinsens Kor 
Faurés Requiem, dir. Jonas Viggo Pedersen

Operettekompagniet  
’Czardasfyrstinden’, dir. Carol Conrad
Operettekompagniet Polyhymnia 
’Piraterne fra Penzance’, dir. Ole Jørgensen
Mads Pagsberg  
’Young European Bigband Composers Competition’
Paradise Jazz   
Koncert, Monday Night Big Band
Hasse Poulsen   
’Langston Project’, Holbæk Jazzklub
Hasse Poulsen   
Præsentationskoncert, ’The Man They Call Ass’
Frans Rasmussen  
Carl Nielsen-koncert, Cairo Symphony Orchestra
Frans Rasmussen  
Carl Nielsen-koncert, Ho Chi Minh City Opera House
Gustav Rasmussen  
The KutiMangoes, turné, Sydkorea og Kina
Steen Rasmussen  
Koncerter, ’Quinteto feat. Paulo Braga’
Steen Rasmussen  
Koncerter, ’Quinteto feat. Paulo Braga og Leo Minax’
Kaisa Roose   
Projekt ’Nordens Ånd’, Pämu Byorkester, Estland
Sankt Annæ Symfoniorkester 
’Summa cum Laude’, Wien, dir. Fr. Støvring Olsen
SCENATET   
Sciarrinos ’Infinito Nero’, dir. Rei Munakata
SDU Kammerkor  
Projekt ’Carl fra Odense’, New York, dir. Saul Zaks
SDU Symfoniorkester  
Projekt ’Live Carl’,m/ jazz-trio, DK og Sydamerika
SDU Symfoniorkester  
Koncerter m/ komp. Pablo Ziegler, dir. Saul Zaks
Skt. Clemens Drengekor 
Julekoncert m/ Aarhus Jazz Orch., dir. C. Seyer-Hansen
Slesvigske Musikkorps 
Koncertrejse til USA, dir. Peter Ettrup Larsen
Sokkelund Sangkor  
Juleoratoriet, dir. Morten Schuldt-Jensen
Mark Solborg   
”Omdrejninger”, Copenhagen Jazz Festival
Mark Solborg   
’Trio feat. Herb Robertson’, Østrig, DK og Sverige
Simon Spang-Hanssen 
’Ear Witness’, Jahazi Jazz Festival, Zanzibar
SPOR Festival  2015  
Ensemblet SCENATET, koncerter
Strygeorkestret Con Fuoco 
Forårskoncerter, dir. Jørgen Fuglebæk
Studenter-Sangforeningen 
Koncertrejse til Berlin, dir. Jørgen Fuglebæk
SymfUni   
’Student Orch. Festival Leuven’, dir. Peter P. Gasior
SymfUni   
Koncertprojekt, dir. Peter Piotr Gasior
Teatret Gorgerne  
Musicalen ’Footloose’, Galaksen, dir. Andreas Vetö
The Orchestra   
’Kulturradikal Koncert’, dir. Henrik Vagn Christensen
Lars Togeby   
Lars Togeby 6tet, Jazzcup, Copenhagen Jazz Festival
ToneArt   
Koncerter i Huset, Copenhagen Jazz Festival

Hans Ulrik   
Duokoncert, Frederikskirken i Paris
Universitetskoret Lille MUKO  
Koncertrejse, Japan, dir. Jesper Grove Jørgensen
Vendsyssel Festival  
Koncerter
Niels Vincentz   
Kvartet, turné DK
Niels Vincentz   
Trio + Aaron Parks, turné DK og Sverige
Saul Zaks   
Carl Nielsen-koncerter m/ Israel Chamber Orchestra
Nenia Zenana   
Carl Nielsen-sommerprojekt m/ Store MUKO
Aarhus Bach-Selskab  
Bachs H-mol messe, dir. Carsten Seyer-Hansen
Aarhus Promenadeorkester 
Koncerter, dir. Christian Hørbov-Meier
Århus Sinfonietta
Koncert, Stockhausen ’Tierkreis’, dir. Søren K. Hansen
Århus Sinfonietta  
Koncerter, PanoRAMA Festival 2015
Århus Sinfonietta  
Late Night-koncert, Musikhuset, dir. C. Seyer-Hansen

Støtte til 120 projekter.  Ialt uddelt:  1.182.500

Fonogramstøtte (til indspilning, udgivelse og 
promotion af fonogrammer):

Allan Andersen  
’Helt Halvdansk’, Halfdan Rasmussen 100 år
Jacob Anderskov  
Album-trilogien ’Habitable Exomusics’
Richard Andersson  
Garzone/Bergonzi/Moses/Andersson
Lotte Anker    
Lotte Anker Kvartet m/ Bauer, Edwards & Lovens
Athelas Sinfonietta Copenhagen 
Musik af komponisten Ole Buck, dir. Jesper Nordin
Jakob Bro   
Jakob Bros Tentet + digteren Peter Laugesen
COWBELL   
B. Koppel, Peter Erskine, ’ONETWOTHREEFOUR’
COWBELL   
Trioen Koppel/Colley/Blade
Jakob Davidsen  
Jakob Davidsens Kammerat Orkester
Det Kongelige Teater  
Carl Nielsens opera ’Saul og David’ (DVD)
Pierre Dørge   
’Pierre Dørge Quartet – BLUI’
Emil Hess   
Emil Hess Quartet, ’Now You Hear It’
Fini Høstrup   
’TURNINGS’
John Høybye   
’Måske En Martsnat – 13 korsange til året’
Torben Kjær   
Glostrup Trioen og sangerinden Alice Carreri
Søren Krogh   
Filmoptagelse af koncerter
Søren Krogh   
’GRUK MOSAIK’

Kjeld Lauritsen  
Kjeld Lauritsen Trio, ’Learning To Smile’
Fredrik Lundin  
Off Piste Gurus møder Nikolaj Nørlund
Jesper Løvdal   
Jesper Løvdal Kvartet, Løvdal/Lacy/Dresser/Osgood
Mpiri    
’Indsigt: Færøerne’, 9 nye skandinaviske korværker
Musica Ficta   
Første bind af ’En Snes Danske Viser’, Nielsen og Laub
Kresten Osgood  
Kresten Osgood Group m/ Mat Maneri
OUR Recordings  
’European Christmas Songs’, Mich. Petri, DRVokalEns.
Hasse Poulsen   
’The Langston Project’
Royal Danish Brass  
’Dedicated’, værker af danske komponister
Mark Solborg   
Kammertrioen ’Maniscalco/Bigoni/Solborg’
Simon Spang-Hanssen 
’Stonetown Boogie’, Rainbow Spirit
Simon Spang-Hanssen 
’Simon Spang-Hanssen & Café Central’
Jørgen Svare   
Jørgen Svare Jazz Vibes, ’Session In The Cellar’
Theatre of Voices  
’Buxtehude og kredsen omkring ham’
The Orchestra   
Claus Waidtløw & The Orchestra feat. Jeff Ballard
Jesper Thilo   
Jesper Thilo Trio, Thilo/Besiakow/Lundgaard
John Uldall   
’Farfarjazz’
Hans Ulrik   
’Grundtvigs Suiten’, Grundtvigskirkens 75 års 
jubilæum
Mads Vinding   
Mads Vinding Group feat. Margrethe Grarup
Vokalselskabet GLAS  
’MOLD’, 11 nye kompositioner for 6 kvindestemmer
Emil de Waal   
Emil de Waal Old News feat. Randi Laubek, Nulle m.fl. 

Støtte til 36 produktioner  Ialt uddelt:  408.000

Støtte til uddannelsesformål (tilskud til faglig 
uddannelse, studie- og rejselegater):

Maria Badstue, Esther Bobrova, Mike Cholewa, 
Ketil Duckert,  Claus Efland, Bjørn Elkjer, Peter 
Piotr Gasior, Ancher Grøn, Roland Haraldson, 
Peter Harbeck, Jonas Hunt, Christian Hørbov-
Meier, Torben Kjær, Kristian Olesen, Frederik 
Støvring Olsen, Casper Schreiber, Bernhard 
Melbye Voss

Støtte til 21 formål    Ialt uddelt:    160.500

Samlet er der til 177 projekter og studieformål i  
alt bevilget kr. 1.751.000 til musikfremmende 
foranstaltninger og uddannelsesmæssige formål.

Peder Kragerup, kasserer



Nye udgivelser

emil de Waal – ny cd
Old News
Medvirkende: emil de Waal, 
trommer og slagtøj. band ane, 
elektronik. Randi laubek, vokal.
gustaf ljunggren, banjo, marimba, contra alto 
klarinet, guitar. Jacob anderskov, keyboards, 
accordeon. Mads Hyhne, trombone. peter 
Rosendal, flugabone, hammond melodica. 
elith “nulle” nykjær, klarinet.
”Med dyb rod i tradition, men samtidig stor 
grad af frihed, åbenhed og nyskabelse, 
kaster bandet sig over musik af bl.a. sidney 
bechet, Fats Waller, Jelly Roll Morton og 
bessie smith – den musik, nulle spillede i sin 
ungdom. Musikken har både vokal, elektronik, 
fire blæsere, to tangentspillere og masser af 
strenge og trommer med i lydbilledet, som  
skaber et moderne udtryk af gamle klassikere”.
Udgivet januar 2016

simon spang-Hanssen 
– ny cd
Stonetown Boogie
Medvirkende: simon spang-
Hanssen, dawda Jobarteh, 
thomas Fonnesbæk, ayi solomon, niclas 
Campagnol, gæster: Claudia Campagnol, 
Maher Mahmoud.
”stonetown boogie er til dels inspireret af 
gruppen Rainbow spirit’s optrædener på 
Jahazi Festival i stonetown, Zanzibar. Jeg har 
skrevet en række nye numre, som blander jazz 
med indflydelser fra forskellige dele af afrika, 
Østen, Caribien m.m. 
dawda Jobarteh’s kora (harpelignende instru-
ment fra Vest-afrika) er med til at give bandet 
en speciel sound, udvidet på denne udgivelse 
med syriske Maher Mahmoud’s oud og Claudia 
Campagnol’s både virtuose og dybfølte vokal. 
som noget nyt debuterer jeg her som tekstfor-
fatter i to sange”.
Udgivet på alisio Music september 2015

Lars møller – ny cd
ReWrite Of Spring
Medvirkende: aarhus Jazz
Orchestra
”ReWrite Of spring er et 
hyldestværk til stravinsky, som vi opførte med 
aarhus Jazz Orchestra i 2013 på hundredåret 
for uropførelsen af sacre. den har haft en 
monumental betydning for både den klassiske 
musik og for jazzen. Jeg har igennem mange 
år haft ideen om at tage elementer fra sacre, 
og bruge dem i et nyt originalt værk, så da 
jeg i 2012 startede som kunstnerisk leder for 
aarhus Jazz Orchestra, var det et af de projek-
ter, jeg lagde stor energi i at gennemføre. Ved 
koncerterne i 2013 var Marilyn Mazur og min 
gamle saxofonlærer og mentor david liebman 
gæstesolister. 
stravinsky har vist engang sagt, at “rigtige 
komponister låner ikke, de stjæler”. Min inten-
tion har dog fra start været at lave et originalt 
værk, hvor jeg tager små elementer af hans 
musik og bruger det på min egen måde”. 
Udgivet på dacapo september 2015

Jørgen Lauritsen 
- ny nodeudgivelse
Ti motetter for blandet kor
Citroner til vorherre
Uropført af: 
Vokalensemblet Musica Ficta, 
dirigeret af bo Holten, kontra-
steret af solocellist Henrik dam thomsen. 
tekst simon grotrian, musik Jørgen lauritsen.
”simon grotrian udgav i 2008 denne samling 
bønner på borgens forlag, og jeg faldt straks 
for teksternes helt særlige karakter. Motet-
terne er komponeret i årene 2008 til 2015. 
de er velegnede som enkeltstående værker, 
gudstjenestebrug eller koncertopførelse”.
bo Holten dirigerede uropførelsen og fortæller: 
”det er lykkedes Jørgen lauritsen at begå et 
nybrud i dansk musik, idet motetterne Citroner 
til Vorherre repræsenterer en religiøs mini-
malisme, som ikke er hørt før. simon grotrians 
tekster er forløst på enestående vis”.
Udgivet på WHs forlag november 2015.

Ole Kock Hansen - ny cd  
Fine together, Nordic Moods
Medvirkende: 
thomas Fonnesbæk og 
Ole kock Hansen.
”indholdet er præget af nordisk folketone, 
kombineret med musikernes ståsted i jazzen. 
i et forsøg på at bibringe musikken et strejf 
af humor, spiller duoen f.eks. afsted, afsted! i 
danske helte, til trods for at baggrunden ikke 
var spor morsom (1848)! Men melodien min-
der undertegnede om det, der blev spillet ved 
indmarchen til gymnastikopvisning i barndom-
mens land. en sjömann älskar havets våg er 
oprindeligt en sømandsvals, som her fremstår 
som en 4/4 medium bigbandsats. Og sådan er 
det stort set med alle numre: Melodierne er 
genkendelige, men iklædningen (det harmo-
niske) er der pillet ved. thomas Fonnesbæk 
sørger som sædvanligt for, at fundamentet er 
sikkert som en klippe.”
indspillet i august i nilento studios, göteborg 
og udgivet på stunt Records.

Niclas Knudsen – ny cd
Niclas Knudsen - Guitar 
Inferno
Medvirkende: 
niclas knudsen: guitar, vokal 
og klokkespil. Mads andersen, 
trommer og percussion. Morten nørby, fløjte.
”det har længe været et stort ønske for mig at 
blande alle de genrer, som jeg har rodet med 
de sidste 10-15 år. Jeg har studeret Mohan 
Veena hos Vishwa Mohan bhatt i indien, lært 
tres på Cuba, spillet og fået undervisning i 
afro-guitar i Mali og burkina Faso, turneret og 
spillet i brasilien og lyttet intenst til andalusisk 
guitarmusik.
Jeg har nu realiseret denne drøm og indspillet 
en ny cd med musik, der har svært ved at blive 
sat i bås: nordiske toner, afrikanske rytmer, 
indiske ragaer, jazz, blues og funk, som bliver 
blandet sammen i en stor gryde, og op af den 
lyder en ubestemmelig og medrivende musik”
Udgivet april 2016 på bignote 004


