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Runde fødseldage
1. aug. Christian Hørbov-Meier 40 år
9. aug. Jørgen Lauritsen 50 år
15. aug. Nenia Zenana 50 år
26. aug. Daniel Fält 40 år
17. sep. Lars Møller 50 år
1. okt. Anne Cathrine K. Lund 50 år
5. okt. Gunnar Tagmose 85 år
21. okt. Stig Christensen 60 år
26. okt. Torben Kjær 70 år
8. nov. Benny Rosenfeld  70 år
9. nov. René Bjerregaard 40 år
15. nov. Viggo Steincke 65 år
24. nov. Erik Hammerbak 75 år
27. nov. Steen Nikolaj Hansen 50 år
28. nov. Jesper Thilo 75 år

Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke

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 1. september for uge 44. Send 
ansøgning til sekretæren.

Censor ved konservatorierne
Kulturministeriet har forlænget ud-
nævnelsen af Tamás Vetö som censor ved 
samtlige Musikkonservatorier i Danmark 
fra 2016-2020.
”Udnævnelsen fyldte mig med glæde og 
optimisme, at min indsats blev værdsat, 
og at jeg på trods af min høje alder ikke 
bliver betragtet som forhenværende. Det 
er trods alt nu, man ved rigtigt, hvad vores 
kald som dirigent kræver”, udtaler Tamás.

25 år med Københavns Drengekor
Ebbe Munk fejrer 25 års jubilæum i år.
Han tiltrådte stillingen som domkantor 
ved Vor Frue Kirke og som kunstnerisk 
leder og dirigent for Københavns Drenge-
kor i 1991. Han fulgte som den fjerde 
i rækken efter Mogens Wöldike, Niels 
Møller og Per Enevold.
Ebbe Munk er udnævnt til Ridder af 
Dannebrog og Ridder af 1. grad.

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

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 

Carl Nielsen Prisen
Jakob Bro har modtaget Carl Prisen 2016 
som årets komponist indenfor jazz for 
udgivelsen Gefion.

Kulturmøde på Mors 26. august
Dansk Kunstnerråd lægger op til en 
samfundsorienteret debat med fokus på 
samkultur, mellemfolkelige initiativer og 
den værdi og evne kunsten kan have i at 
fremme god integration.
Debatmøde finder sted 26. august på 
Mors og blandt deltagerne er forfattere  
og kunstnere samt politikere med inte-
resse for området.
Læs mere: http://www.kunstner.org/

SDU orkester lukker
Som en konsekvens af regeringens 
sparekrav til landets universiteter 
nedlægger SDU sit symfoniorkester og 
kammerkor med øjeblikkelig virkning.
Efter 60 år nedlægges kammerkoret på 
SDU, da universitetet skal spare 149 
millioner kroner. 
Ligeledes sløjfes symfoniorkestret, der  
er Danmarks eneste symfoniske uni-
versitetsorkester. Orkestret har været 
ledet af vores medlem, dirigent Saul Zaks.

Citat af Leonard King  
Det dejligste ved den gamle musik er 
tonerne. 
Det dejligste ved den ny musik er 
pauserne.

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 
Vi har en serie af nye kurser i støbeskeen for foreningens medlemmer. 
Det har været udvalgets intention at brede kurserne ud til at dække et bredere inte-
resseområde for den meget sammensatte medlemsskare, vi har. 

● Første kursus er et seminar om ”At Sælge Sig Selv” – en konference/seminardag 
med paneldebatter, oplægsholdere fra begge sider af forhandlingsbordet og 
eksempler på nytænkning indenfor kapelmestrenes jobsøgning. 
Panelet består af Giordano Bellincampi, Christian Kluxen og Peter Ettrup Larsen 
som dirigenter og dirigentundervisere, og Sune Hjerrild (agenturet Truelinked)  
og Palle Kjeldgaard (afgående orkesterchef i Aarhus SO). 
Det bliver fredag d. 30. september om eftermiddagen i København. 
Gratis for foreningens medlemmer. 

● Dernæst er der planer om et kursus i bigbandledelse, enten i efteråret 2016 eller 
    foråret 2017. 

Det kommer sandsynligvis til at foregå i Aarhus.

● I juni 2017 afholder Dansk Kapelmesterforening i samarbejde med Aalborg Sym-
    foniorkester en konkurrence for unge danske dirigenter – mere herom senere.

● Senere i 2017 har vi planer om et dirigentkursus med fokus på opera, og
endelig er vi ved at afsøge mulighederne for at lave et specifikt musical-
kapelmesterkursus.

Hvis du som medlem af foreningen har andre ønsker om kurser, er vi meget interesserede 
i at høre om det. Kontakt gerne en af os, så tager vi fat om det.

Venlig hilsen
Jesper Grove Jørgensen, formand@kapelmesterforening.dk

Jonas Johansen, jonasjohansen@icloud.com

Jonas Viggo Pedersen, jonas@viggopedersen.dk

NYT fra 
Kapelmesterforeningens 
Kursusudvalg
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At udtrykke sig fuldt ud gennem tonerne
For nogle uger siden dirigerede jeg atter 
en koncert med Aalborg Symfoniorkester 
i deres prægtige nye Musikkens Hus på 
havnefronten i Aalborg.
Koncerten indledtes med en afsløring 
på scenen af en buste af orkestrets 
grundlægger og chefdirigent gennem en 
lang årrække Jens Schrøder. En fornemt 
hyldest til en ildsjæl, der var altafgørende 
for etableringen af det nordjyske sym-
foniorkester.
Og sikke en rejse sådan et orkester har 
været igennem i de mere end 70 år, 
orkestret har eksisteret! Og den foreløbige 
krone på Jens Pinds - som Jens Schrøder 

KapeLmeSTereNS 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

kærligt blev kaldt - værk er jo netop 
det Musikkens Hus, der endelig giver 
mulighed for at lade musikken folde sig 
rigtigt ud. Slut er mange årtiers kamp 
mod dårlig akustik, og resultatet er 
frapperende: Orkestret blomstrer i disse 
år, og publikum følger med i rigt mål.

For det er klart, at det grundlag, som 
orkestret oprindeligt blev skabt på, 
nemlig overhovedet at give mulighed for 
at høre den klassiske orkestermusik, for 
længst er forsvundet. Dengang var det 
svært at komme til at høre den - nu er det 
den nemmeste sag i verden at streame 
fantastiske koncerter fra klodens 4 hjørner 
med de største orkestre og dirigenter. Man 
skal i vores støjfyldte hverdag nærmest 
kæmpe for IKKE at høre musik!

Det faktum betyder, at et symfoniorkester 
i dag selvfølgelig må redefinere sin 
position i forhold til nutidens ønsker. Og 
mangen en politiker er hurtigt kommet 
til den fejlslutning, at en så personaletung 
institution som et symfoniorkester be-

høver vi ikke længere. Men intet kunne 
være mere forkert!
De nye sale som f.eks. Musikkens Hus 
trækker et stort og til dels nyt publikum 
til sig. Den fysiske oplevelse af at være i 
rum med musikere, der helt tæt på skaber 
musik her og nu, er tværtimod noget, 
der taler til rigtig mange i en tid, hvor 
kommunikation ellers sker på afstand 
via internettet. Vi må som dem, der skal 
formidle vores musiks nødvendighed, 
skabe de rammer, der nedbryder den 
usynlige glasvæg mellem musikere og  
publikum. Nye programkoncepter, an-
derledes formater, samspil med andre 
kunstarter - alt er i spil.

Og når det lykkes at forbinde musikere 
og tilhørere i lyd, er det en så intens 
oplevelse for alle parter, at ordene er alt 
for utilstrækkelige til at udtrykke det 
medmenneskelige budskab, som lyden 
formidler til os.
Og er det ikke det, vi alle brænder for: Det, 
at vi kun kan udtrykke os fuldt gennem 
tonerne? 

Formanden mener
Hvad dækker begrebet 
Public Service?
For nogen er det ensbetydende
med medie-nyhedsdækning,
en holdning som tydeligt ses af sammen-
sætningen af det Public Service-udvalg, 
som den forrige kulturminister nedsatte. 
Formålet med dette udvalg, som skal 
arbejde frem til januar 2017, er at definere 
Public Service i fremtidens mediebillede 
med de mange nye platforme. 

Udvalget er udelukkende sammensat af 
forskere og  mediefolk – helt uforståeligt 
er der ingen repræsentanter for kunst og 
kulturlivet. Dansk Kunstnerråd har derfor 
taget initiativ til at gøre opmærksom på, 
at kunst og kultur er en helt nødvendig  
og indlysende del af Public Service-
begrebet gennem en række initiativer.
For skabende og udøvende musikere har 
Public Service mere eller mindre været 

synonymt med Danmarks Radio. Vi er i  
høj grad afhængige af DR’s musik-
produktion og formidling også arbejds-
mæssigt. DR er jo langt den største spiller 
inden for musikproduktion i Danmark. 

Vi har derfor måttet reagere på den 
nuværende kulturministers udmelding 
om, at han gerne ser et slanket DR, altså 
et DR med en væsentlig mindre del 
af licensmidlerne. Det vil uundgåeligt 
gå ud over DR’s musikproduktion 
og formidling, og organisationernes 
udmelding har da også været, at vi fortsat 
ønsker et stort og stærkt DR.

Men samtidig er vores holdning, at 
DR i langt højere grad end nu skal leve 
op til de eksisterende (og forhåbentlig 
også fremtidige) krav, som deres Public 
Service-forpligtelse stiller på kunstens 
og kulturens område. Vi ønsker os en 
bredere dækning af det danske musikliv. 
Vi ser og hører f.eks. ugentligt koncerter 

med DR SymfoniOrkestret, men aldrig 
med landsdelsorkestrene, og i det hele 
taget hører vi ofte, at det københavnske 
kunstliv skal være mere til glæde for 
hele landet ved hjælp af Radio og TV. 
Men er det ikke lige så væsentligt, at vi, 
der bor i København, bliver orienteret 
om, hvad der sker uden for hovedstaden 
gennem radio- og TV-transmissioner? 
Også en større fokusering på musikkens 
vækstlag såvel som på den store brede 
CD-produktion ville være ønskeligt. Og 
endelig er vi mange, som kunne ønske 
en mere professionel måde at formidle 
musikken på i de mange radio og TV-
programmer - vi vil have de vidende 
studieværter tilbage!

Med andre ord så ønsker vi, at kunst 
og kultur får en central plads i et stærkt 
Danmarks Radios Public Service-for-
pligtelse.

Jesper Grove Jørgensen

NYe medlemmer
ved Bodil Heister

Christina Dahl
51 år, København 
Christina Dahl er saxofonist, kompo-
nist, kapelmester og musiklærer. Hun 
er uddannet på Musikvidenskabeligt 
Institut, Rytmisk Musikkonservatorium 
(musiker/pædagog, komposition) og Si-
belius Akademiet.

Hun har deltaget i et projekt med studier 
og komposition & orkestrering kaldt 
Den 3. Vej, undervist på RMC, Vestjysk  
og Nordjysk Konservatorium, MGK Ishøj 
& SAG og flere musikskoler.
Siden 1990 har hun været leder af 
Christina Dahl Kvintet, Heartbeats - et 8 
mands orkester - og forskellige ensembler 
med bla Mazur, Danielsen, Lundgaard og 
Riel, har udgivet otte CD’er i eget navn og 
komponeret musik for diverse ensembler.
Nuværende projekter er hendes kvartet 
med Niclas Knudsen, Jesper Lundgaard 
& Espen Laub von Lillienskjold samt 
Moving Moments med dansere, lysde-
signer og musikere. Forestillingen op-
føres i Krudttønden under Jazzfestivalen.
Når Christina ikke leder egne projekter 
eller spiller sax, komponerer hun musik 
og smører madpakker til sine to piger, 
kører dem til dans og musik eller hjælper 
sin kæreste på Bornholm med at sætte 
hans gamle hus i stand.

Oliver McEwan, 
32 år, Frederiksberg 
Oliver arbejder som bassist og kapelmester 
på både tv og på live scenerne.
Han er uddannet fra Sankt Annæ MGK 
og senere Rytmisk Musikkonservatorium 
i København i 2008 med en bachelor. 
Som kapelmester arbejder han med 
navne som Medina, Christopher, Cisilia 
og Nabiha.

I efteråret 2015 var han kapelmester og 
musikansvarlig for musikprogrammet 
”Vidunderbørn” på DR1, som blandede 
klassisk og rytmisk musik, og som faldt 
på plads på baggrund af hans erfaring 
med arrangement af alt fra strygetrio til 
symfoniorkester.
Med begge forældre i skuepiller/musiker- 
branchen (mor er Terese Damsholt, far 
giver sig selv…), er det så at sige kommet 
ind med modermælken. Den er dog 
i mellemtiden skiftet ud med rødvin 
akkompagneret af god mad, som er 
passionen, når kalenderen tillader det.

Mads Mathias, 
35 år, København
Mads er sanger, sangskriver og saxofonist. 
Diplomuddannet fra RMC med saxofon 
som hovedfag.

Han er kapelmester for minibigbandet 
Mads Mathias Orchestra, Mads Mathias 
Quartet og Six City Stompers.
Han er vokset op dels i Silkeborg og  
dels i Tanzania i et hjem med 34 musik-
instrumenter, der flittigt blev udforsket 
siden kravlestadiet. 
Er i dag udover sine egne konstant tur-
nerende orkestre en ofte benyttet solist 
med bla. DR bigbandet, Tivolis Big Band 
og Aarhus Jazz Orchestra.
Imellem liveoptrædender er Mads pt. i 
gang med at skrive musik færdig til 
opfølgeren på debutalbummet Free Fall- 
ing og er så småt startet som ny mu-
sikansvarlig for Riverboat Jazz Festival.
I det civile er Mads gift, glad for at sejle 
og er far til to energiske børn, som suger  
al energi ud af ham.



I øvrigt lavede vi flere fjernsynsudsendelser 
med Ben Webster i tresserne. Så ringede 
Sten Bramsen fra DR og spurgte, hvad 
jeg skulle bruge. Så sagde jeg: Et big band 
og 20 strygere fra Det Kgl. Kapel. Og det 
var i orden! Næste øjeblik står jeg i TV-
byen med et stjerneorkester med Dexter 
Gordon på 2. tenor, Niels-Henning og Tootie 
Heath i rytmegruppen, Anton Kontra m.fl. 
Også udsendelser med Grethe og Jørgen 
Ingmann. Også her var det kun et ord, så fik 
man dét, man skulle bruge.
Nu kan man jo dårligt få en synthesizer, en 
prut og en ølkapsel........”

”Og således kom jeg også med 
Underholdningsorkestret. Pludselig stod jeg 
i studie 1 og dirigerede et symfoniorkester. 
Hvordan fa´en er jeg kommet her?Men jeg 
startede med at pointere overfor dem, at jeg 
ikke kunne dirigere, men dog lige slå takten. 
Her kunne det være danske revy-ting med 
Dirch Passer, Per Pallesen m.fl., eller musik á 
la Mancini f.eks.
Ret tungt orkester at arbejde med på det 
tidspunkt. Der var ikke meget ”nu skal vi 
kraftedeme lave noget god musik”- attitude. 
Det kom først i senere perioder.
Jeg arbejdede også en del for Dansktoppen som 
kapelmester og arrangør af deres numre. Eller 
snarere transskriptør, da numrene skulle være 
nøjagtig som det amerikanske forlæg.
Rockmusikkens indtog – Peter Belli på Hit 
House, Steppeulvene m.fl. - blev dødsstødet til 
jazzkulturen i København. Og mange jazzere 
gik over til rocken, så de kunne tjene nogle 
skillinger. Dog er det faktisk Jesper Thilo, 

Radiodanseorkestret om til Radioens Big 
Band, og Radiojazzgruppen blev mere og mere 
eksperimentel, så jeg stoppede med dem. 
Senere blev jeg kapelmester på fuld tid for 
Radio big bandet og lavede mange udsendelser 
med en helvedes masse solister med Freddy 
Albeck som programvært: Charlie Shavers, 
Lucky Thomson, Ben Webster, Griffin,...
alle mulige fede. Og de skulle jo allesammen 
have et par numre hver, så jeg skrev mindst 
en 3-4 stykker om ugen. 4 timers prøve om 
eftermiddagen og koncertoptagelse om aftenen.
Det var skidesjovt. Orkestret kunne godt lide 
at spille mine ting, for de var ikke svære. Jeg 
havde ingen skriveproblemer, men nogle af 
arrangementerne var dog lidt tynde i det, kan 
jeg godt konstatere i dag. 
Vi var faktisk tre kapelmestre: Arne Lamberth 
tog sig af det populære, jeg tog mig af jazz-
jazz, og Palle Mikkelborg tog sig af det 
”kunstneriske”.

En anden eks-kapelmester for bigbandet 
(denne artikels forfatter) har ofte kunnet 
konstatere arven fra Niels Jørgen, 
når jeg er dykket ned i bandets arkiv 
med fortegnelser over arrangementer. 
Hyppigheden af påtegnelsen ”NJS” 
medfører straks åndenød, når man ved 
hvilken indsats, der i regelen ligger bag.

Jeg spørger Niels Jørgen, om der mon 
undertiden var situationer, hvor tingene 
ikke ”spillede” som planlagt?
”Joh....Ben Webster mødte engang op med 
en ordentlig kæp i øret. De kom til at trykke 
på optageknappen, og man hører ham sidde 
og råbe og skrige under prøven. Han kunne 
dårligt stå op, men satte man en node op foran 
ham, så........og det blev til ”No fool, no fun”, 
hvor han bander og svovler. 
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”Jeg har aldrig lært en skid”

Ovenstående typisk bramfri og
spontane udmelding fra ka-
pelmester Niels Jørgen Steen 
sker på baggrund af et par 
indledende spørgsmål om 
formel undervisning i de unge år. 
NJS: ”Jeg har haft én times klaverundervisning 
hos prof. Anker Blyme, men det var for dyrt - 
80 kr. - så det blev ved den ene. Hvad jazzen 
angår, var der jo ikke noget undervisning 
at få, så det var noget med at lytte det af fra 
78-pladerne. Bud Powell, Charlie Parker m.fl. 
Jeg var helt vanvittig jazzfan. Jeg tror, mit 
første ord var Leo Mathisen....”

Undervisningstimen med Blyme fandt 
sted engang i 60´erne, og man vil i det 
følgende kunne forvisse sig om, hvordan 
livets skole - ”learning by doing” - atter 
viser sig at udgøre den altafgørende 
faktor, når man vil skabe sig fodfæste 
i musikbranchen. Ikke nogen særlig 
opsigtsvækkende betragtning, bevares, 
men i Niels Jørgens tilfælde serveres 
denne pointe så knivskarpt, at man 
forbløffes over, hvor vidtstrakt han har 
kunnet selvudvikle og placere sit talent som 
pianist, arrangør, komponist, kapelmester, 
dirigent, TV-ansigt m.v.

Niels Jørgen har inviteret mig ind i sin 
rummelige Østerbroattraktion af en 
lejlighed, hvor vi nu sidder vis-à-vis om 

Interview med 
Niels Jørgen Steen
af Nikolaj Bentzon

sofabordet i den midterste af tre en suite-
stuer. Jovist, tydelig pariser-bohème-
atmosfære af den mere ressourcestærke 
slags. Begge tilstødende stuer rummer 
diverse tangentinstrumenter fra for-
skellige tidsaldre. I spisestuen står f.eks. 
et opretstående YAMAHA fra 1901. De 
5 1/2 tangenter synes at passe bedre ind 
i japanske størrelsesforhold end til en 
statelig nordeuropæer som Niels Jørgen, 
men instrumentet er vist også bare til pynt. 
Et arvestykke i mahogni - dog piftet op af 
moderen i sin tid i en friskere håndmalet, 
køkkenblå nuance.....
Fra modsatte ende af periodespektret  
ses på sofabordet en henslængt MIDI-
controller på 2 oktaver beregnet til 
nodenotation på computeren. Sibelius-
nodeprogrammet er for længst blevet 
centralt i den stedse forøgelse af Niels 
Jørgens kolossale arrangementskatalog, 
men selve initiativet til elektronisk 
nodenotation er faktisk langt fra nyt. 
Som en af de allerførste i Danmark 
kastede han sig over nodenotation via 
Cubase. Ikke underligt at hans interesse 
vaktes ved de første meldinger om 
computerprogrammernes alternativ til  
blyant og viskelæder. Man skal blot 
kradse i overfladen af NJS´ imponerende 
produktion, før indre billeder af skrive- 
krampe og uladsiggørlige produktions-
deadlines trænger sig på....

Fra moderens jazzinteresse og faderens 
amatørmusikervirke udsprang en fas-
cination, som op gennem 1950´erne 
trak den musikhungrende youngster 
rundt blandt Københavns ca. 50 (!) etab- 
lissementer med levende musik. Fra har- 
monikaen i Nyhavn over dansemusikken 
på Prater til Ib Glindemanns big band 
i Scala. Hyppige egne engagementer i 
Vingaarden....og ”Finn Ziegler i Pariser-

Klubben, Jørn Grauengaard i Giraffen eller 
Skandia, Johnny Campbell´s Harlem Kiddies 
og Jørgen Ingmanns orkester – de var over 
hele byen. Og der var råd til det. Det hele 
sluttede, da man indførte momsen. Så lavede 
de diskotek, eller satte en båndoptager op” 
som Niels Jørgen lakonisk udtrykker det.
 I 1958 afsluttedes en lidet motiverende 
handelshøjskoleuddannelse, og i den 
efterfølgende periode sås en lettere rodløs 
19-årig dingle rundt i byen. 

Men så skete der noget..........
”En gang i 1958 var jeg nede for at 
høre Ole Dixon, som havde triojobbet i 
”Vingaarden”. Han swingede ad helvede til 
godt. Lidt fordrukken, Erroll Garner-type 
værtshuspianist. Men så var han syg - eller 
fuld – og så fik jeg lov at komme op og spille 
de numre, jeg kunne. Og så fik jeg jobbet. Her 
blev jeg som 19-årig professionel på stedet 
uden nogensinde at have tænkt over det”.

Så gik der ikke længe, før Niels Jørgen 
dannede sin første af flere kvintetter, 
sekstetter, septetter.
”Jeg har altid været nødt til selv at lave mine 
bands, for jeg spillede ikke godt nok til, at der 
var nogen, der gad hyre mig :-) Jeg havde 
skiftende besætninger, bl.a. en trompetist, 
der hed Maris Polerube, der af sin kone fik 
stillet det eksistentielle spørgsmål: Mig eller 
musikken? Så valgte han hende. Den idiot.
Der var også Bent Hesselmann, Palle Mik-
kelborg m.fl. Vi var alle sammen 18-19 år. 
Musikken var som i Jazz Messengers 
eller Clifford Brown......Neo-bop, som det 
hed dengang. Når jeg blev engageret som 
pianist i andres sammenhænge, var det ofte 
dansemusik, eller ”svaj” som vi kaldte det.
Der var mange om budet – og Jørgen Borch 
havde f.eks. det ”fine”orkester, som spillede 
meget bedre, end vi gjorde – og ellers var der  
et ret stort skel mellem os, der så ned på dem, 
der spillede Dixieland i Nyhavn, mens de så 
ned på os Bop-idioter”. Jeg selv stod lidt til 
mistillid i begge lejre, fordi jeg elskede alle 
stilarter”

Så fulgte en periode med meget rejseri efter 
et tilbud om et længere hotelengagement 
i Tyskland, dog på vibrafon!

”Så det måtte jeg jo lære mig. I og for sig lettere 
for mig end klaver. Jeg har jo ikke så meget øre 
for at lægge akkorderne lækkert, men min force 
ligger i linierne – noget som går igen, når 
jeg skriver. På dét tidspunkt kunne jeg godt 
skræmme bukserne af Finn Ziegler med mit 
vibrafonspil. Det morede mig meget...”

”Mit medlemskab af Arnvid Meyers orkester 
var også et eksempel på ”det rigtige orkester 
på det rigtige tidspunkt”, for her igennem 
kom jeg til at spille med alt, hvad der var af 
store amerikanske swingmusikere. Et andet 
orkestermedlem, basunisten John Darville, 
tjente godt med penge som chokoladegrossist, 
og han skaffede musikerne over – Roy Eldridge, 
Shavers, Ben Webster og mange andre. Jeg kom 
med i orkestret, fordi deres pianist, Jørn Jensen 
fra Buerne, ikke turde spille med Ben Webster. 
Han havde hørt, at Webster gav øretæver, 
hvis ikke man spillede de rigtige harmonier, så 
Arnvid ringede og spurgte mig, om jeg turde. 
Så tænkte jeg: Ja, for fa´en, mand. Jeg kan 
risikere at få én på lampen, men så havde jeg jo 
spillet med Ben Webster! Vi endte med at blive 
skidegode venner.
Pludselig kom de herover i stride strømme, 
og her lærte jeg altså rigtig meget. Jeg husker 
f.eks. Vic Dickenson (Basie-basunist)..........lige 
pludselig spillede han et eller andet, som var 
så ærkehamrende ”jazz”, som ingen danskere 
spiller jazz. Hele orkestret måbede! Men 
han anede jo ikke, hvad han lavede. Ligesom 
Webster, der altid sagde Eb, når han mente Bb. 
Eller Stan Getz, som kunne bugte sig ind og 
ud af de mest vanvittige harmonier uden at 
kunne læse dem”.

”Da var det så, at Erik Moseholm spurgte 
mig, om jeg ikke kunne lave noget til 
Radiojazzgruppen, som de lige havde etableret. 
Jeg læste lige en bog om instrumentation, men 
det var lynhurtigt overset, så det kom til at 
lyde fint”.

Så her kan man igen konstatere den  
indledende pointe med Niels Jørgens 
musikalske og musiktekniske absor-
beringsevne.
”Det førte så til et job som arrangør og senere 
også kapelmester for dem (1963). Snart efter 
lavede Niels-Jørgen Kaiser og Ib Glindemann fortsættes på næste side....
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der krediterer sig selv for at have opfundet 
betegnelsen ”pigtrådsmusik”.

”Min ret store rutine kom efterhånden også 
af, at jeg var begyndt at spille på teater. 
F.eks.”Cabaret”, hvor jeg skulle skrive 
musikken om fra stort showorkester. Kæmpe 
succés på Betty Nansen med personlig hyldest 
fra scenen fra den tilrejsende komponist, John 
Kander. Senere ”Can-Can” på Det Ny Teater 
og Burt Bacharachs ”Promises, Promises” 
på Nørrebros Teater. ”Annie get your gun” i  
Aalborg. Allesammen fordi jeg var god og  
hurtig til at reducere i den oprindelige 
besætning.
Jeg er også ret hurtig til at danne mig 
overblikket. Jeg kan synge alt fra bladet, og jeg 
kan se noden og dirigere den, men jeg kan ikke 
omsætte den direkte til klaveret. Forbindelsen 
mellem min opfattelse af noden og mine hænder 
findes ikke. Jeg er en elendig bladspiller, men 
danner et hurtigt partituroverblik.
Jeg har også en evne til at huske musik. Jeg skal 
lige have det på plads, men så bliver det der. I 
nogle tilfælde i årtier...”

Her får vi et indblik i en anden væsentlig 
årsag til Niels Jørgens succes: At have 
udviklet en evne til at skrive letløbende 
arrangementer og omarrangementer, som 
i første omgang er med til at trække ham 
ned i orkestergraven. Hernede viser han 
sit værd med overblik og klæbehjerne.

”Jeg tror, jeg ville kunne skrive den første sats 
af Bachs 3. Brandenburgkoncert ned til dig 
direkte fra hukommelsen. Den har siddet der, 
siden jeg var barn. Det gælder også bogstaver. 
Jeg var forfærdelig som elev for mine lærere. 
Jeg kan også lige præcis huske, hvordan 
gardinerne så ud dét øjeblik, hvor Charlie 
Parkers spil gik op for mig. Kæmpe oplevelse. 
Altså Charlie Parker....”

Ind imellem var der de siden berømte 
børne-TV-produktioner; Vinterbyøster, 
Jullerup Færgeby, Sørøver Sally m.fl. 
”Jeg har engang modtaget kr. 12,- i 
royaltyafregning fra Filippinerne for Sørøver 
Sally, men ellers trænger rettighedspengene 
sig ikke ligefrem på pba. af alle de indspilninger, 
man har foretaget i tidens løb”.
”I slutningen af 70´erne kommer Thad Jones 
til byen, og så bliver jeg arbejdsløs – og det var 
der jo ikke noget at sige til. Men vi blev dog 
gode venner, og vi skulle på et tidspunkt lave 
en Basie-koncert med radio big bandet. Han 
bad mig om at lave nogle arrangementer og 
hørte derigennem, at jeg kunne disse særlige 
Basie-signatur-klaverlicks og -calls. Så da 
Basie døde, ringer Thad Jones og spørger 
mig, om jeg ikke kunne købe en midnatsblå 
smoking og møde op i Nice dagen efter. Så jeg 
røg på turné med bandet til Rivieraen – som 
en slags blond udgave af Count Basie.”

I slutningen af 80´erne danner Niels 
Jørgen så ”The A-Team”, som har en del 
af big bandets slagkraft, men med sine 
færre blæsere er mere smidigt – også øko- 
nomisk. Bandet har passeret sit sølvbryl-
lup som et årligt tilbagevendende indslag 
i Kgs. Have ved Copenhagen Jazz Festival.
I slutningen af 90´erne fulgte det ligeledes 
stadigt spillende Monday Night Big Band.
”Jeg savnede at have et  big band. Det er dog 
frivilligt og gratis og alt muligt for musikerne. 
Stedet laver dog noget mad til os i pausen.
Der har været stor udskiftning, og de nye 
musikere har sværere ved at spille de svære 
ting, end de gamle havde.
Men orkestret er jo også et forum. De træffer 
hinanden, de unge musikere, og laver bands. 
Og så kommer de tilbage med deres eget 
til ”Paradise Jazz Club” på mere rimelige 
betingelser. Forresten har der da også været 

min tid som medkapelmester for Tivolis Big 
Band i perioden 1997-2011.
Jeg har jo også et nyt initiativ: Niels Jørgen 
Steen plays Charlie Parker.
Jeg vil gerne spille noget mere, inden jeg bliver 
alt for gammel, så jeg øver mig ca. 4 timer om 
dagen”. 

Efterhånden skal jeg til at tage mig 
sammen for at bryde op fra Niels Jørgens 
sofa. Stoffet og historierne bliver ved med 
at skyde i talrige, nye retninger, men jeg 
slutter med at spørge om, hvorfor vores 
branche er blevet så fattig i dag – både på 
udbredelse og penge?
”Jamen, det er fordi, vi bliver snydt i hoved og 
røv. Youtube, Spotify og de andre tjenester. I 
gamle dage var den ikke gået. Da havde vi fået 
nogle royalties af en slags. Men det forudså 
jeg allerede for mange år siden, da man var 
begyndt på fildeling mellem computerne. Jeg 
sagde: Om 10-20 år er der ikke noget, der 
hedder copyright mere. Så må vi se at kradse 
pengene ind på en anden måde, for der er jo 
ikke noget at gøre ved det! Man kan ikke 
standse den udvikling.
Mange af de unge finder jo ud af det alligevel 
og danner selskaber, spiller opdateret New 
Orleans 2nd Line m.v. Men de spiller for 500 kr. 
Og i øvrigt: I gamle dage kravlede vi rundt 
på stigerne inde hos Wilhelm Hansen og trak 
masser af partiturer ned fra hylderne. Det var 
jo måden at skaffe sig adgang til musikken. Jeg 
studerede Stravinsky en overgang, fordi jeg 
troede, jeg en skønne dag skulle blive rigtig 
dirigent. I ”Sacre du Printemps” har jeg 
med rødt, blåt og grønt skrevet alle nuancer, 
temposkift  osv. ind. Blot som et studie”.

”Jeg holder på de gamle dyder uden at 
vrænge af de nye. Boris Rabinowitsch (tidl. 
jazzanmelder på Politiken) skrev engang, at 
jeg var en hæmsko for udviklingen i jazzen.
 Det tog jeg som en stor kompliment ...”                                

Stedet: Italien, en restaurant-
terrasse ud til Middelhavet. 
Omkring os masser af for-
ventningsfulde mennesker med denne 
ganske særlige livsgnist, man næppe 
finder mage til noget sted. En sval, vel-
gørende brise smyger sig om panden, 
allerede inden den lækre forret kærtegner 
ganen. Intensiteten øges yderligere ved 
den overdådige hovedret og den delikate 
dessert. Den samlede menu kunne i vir- 
keligheden let tænkes at være sat sam-
men efter opskrifter af faderen til det fød-
selsdagsbarn, denne artikel handler om. 
Den 20. februar 1816 gik nemlig det værk 
over scenen på Teatro Argentina i Rom, 
som for de fleste står som indbegrebet af én 
side af Italiens uforlignelige operakunst: 
Opera Buffa, værktypen som har besnæret 
og moret musikalske mennesker over 
den ganske klode. Vi taler naturligvis om 
Gioacchino Antonio Rossinis mesterværk 
Il barbiere di Seviglia, hos os Barberen i 
Sevilla. 

Det hed den nu ikke til at begynde med, 
for den første titel lød: Il conte d’Almaviva, 
ossia l’inutile precauzione (grev Almaviva 
eller den unyttige forsigtighed), og det 
skyldtes med stor sikkerhed, at Rossini - 
med tidens absolutte ærefrygt for allerede 
eksisterende koryfæer - ikke ville bruge 
den titel, vi i dag kender værket under. 
Der fandtes nemlig allerede en anden 
italiensk operakomponist ved navn 
Giovanno Paësiello, som tre årtier før 
med betydelig succes havde skabt sin 
version af Barberen, der som bekendt 

Barberen fylder 200 år
af Ove Krüger

tager udgangspunkt hos franske Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais. Denne 
sidste, som med større eller mindre ret 
tillægges betydning for den franske 
revolution, har med Le Barbier de Séville 
(1775) og Le mariage de Figaro (1784) 
tillige indforskrevet sig i musikhistorien, 
for sidstnævnte værk har selveste W.A. 
Mozart forlenet med sit geni i Le nozze di 
Figaro fra 1786, efter sigende efter at have 
ladet sig inspirere af Paësiellos Barber ved 
en opførelse i Wien.
Det er tankevækkende, at da Rossini 
forlængst var en lysende stjerne på den 
italienske operahimmel, nærede Giuseppe 
Verdi tilsvarende betænkeligheder, da 
hans næstsidste sceneværk skulle have 
sin titel. Længe forestillede han sig, at 
han måske skulle bruge den nihilistiske 
igangsætter af handlingen med dens 
tragiske forløb, Jago, som titelfigur, men 
han overvandt fristelsen med sin librettists 
hjælp. Det var trods alt Shakespeares 
drama, der var udgangspunktet, og 
Rossini var død. Buffooperaens ukronede 
konge havde nemlig selv langt tidligere 
komponeret en opera over Othello, for det 
er jo den, der er tale om. Disse begreber 
om respekt og ærefrygt havde eksisteret 
lige så længe, man havde kunnet tale om 
virkelig civilisation, og i hvert fald indtil 
modernitetens centrale kraft var forbi 
med leen.
Rossini har selv berettet, at han fik 
tilladelse til at benytte samme titel som 
Paësiello til sit værk af denne selv. Og det 
var vel nærmest skæbnebestemt, hvis man 
hører til dem, der tror på noget sådant, at 
året 1816 blev året, hvor Rossinis Barber 
fødtes og indledte sin sejrsgang overalt 
samtidig med, at Paësiello døde og med 
ham også hans Barber, som fra det øjeblik 
reduceredes til stort set udelukkende et 
værk af musikhistorisk interesse.
Det er naturligvis ikke intentionen her 
at nedgøre en i hvert fald i sin samtid 
betydningsfuld og skattet komponist. 

Der ligger kun det i det, at vi må se det 
som en kendsgerning, at kunstnere og 
deres værker forsvinder fra scener og 
tribuner. Sommetider formentlig med 
rette, andre gange på et mere tvivlsomt 
grundlag, men ikke mindst i løbet af 
det 20. århundrede har man til gengæld 
oplevet genopdagelse af værker, som 
man troede var ramt af evig glemsel. På 
Rossinis egen tid kunne man opleve den 
vel mest kendte og spektakulære udgave 
af dette fænomen, da Felix Mendelssohn-
Bartholdy fjernede spindelvævet fra Joh. 
Seb. Bachs Matthæuspassion, værket som 
ingen ringere end Wilhelm Furtwängler 
ikke veg tilbage for at kalde det 
følelsesmæssigt inderligste, den samlede 
litteratur kender. 

I mere end én forstand har også Rossini 
været ramt af disse fænomener, for nægtes 
kan det ikke, at en forsvarlig del af hans 
produktion stort set ikke spilles mere, 
men man har også oplevet, at en række 
værker er trukket ud af glemslen, så 
man bogstavelig talt kan tale om en sand 
Rossinirenæssance, der tog afgørende fart 
især i sidste halvdel af det 20. århundrede. 
Først og fremmest La Cenerentola 
(Askepot), men også La gazza ladra 
(Den tyvagtige skade), Lítaliana in 
Algeri (Italienerinden i Algier), Il turco 
in Italia (Tyrken i Italien), La scala di seta 
(Silkestigen) og fra de senere år Il viaggio 
a Reims (Rejsen til Reims) har vakt 
berettiget og øget interesse. 
Lidt tungere har det ligget med de 
alvorligere værker, genremæssigt kaldet 
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Dirigenten Niels W. Gade II
af Toke Lund Christiansen

Tilbage i Leipzig kunne Gade 
i stigende grad vise, at han 
beherskede dirigenthånd-
værket. I Allgemeine Musi-
kalische Zeitung , der bl.a. var Schumanns 
talerør, hedder det, at Gade nu har opnået 
”fuldt udviklede dirigentfærdigheder”. 

Taktstokke, der har tilhørt Gade. Elfenbensstokken var en gave 
fra Dronning Louise. 

Men krigen kom (1848), og de venska-
belige forhold mellem Danmark og Tysk- 
land var slut. Myten om, at Gade vendte 
hjem af fædrelandssolidaritet har Inger 
Sørensen, i sin fremragende Gadebio-
grafi, imidlertid gennemhullet: Gade tog 
hvert år hjem på denne tid, og derefter 
ville han se tiden an! Det er blevet en tra- 
dition i Danmark, at hævde, at Gade 
vendte hjem udelukkende af patriotiske 
grunde, men han havde hele tiden en idé  
om, at en dag ville han vende hjem for al-
tid, for han befandt sig godt i København. 
Og godt nok til at han, inden krigen brød  
ud, afslog et fordelagtigt tilbud fra Stock-
holm om at lede det symfoniske liv i den 
svenske hovedstad.  
Leipzig i 1840erne var som Berlin eller 
New York i dag. Gade havde afløst Men- 
delssohn i Bachs egen by. Højere kan man 
ikke nå! Men Gades verdensberømmelse 
som dirigent varede kun 5-6 år (1843-
48), hvorefter han, med få udenlandske 
gæstespil, helligede sig det danske kon-
certliv i de efterfølgende 40 år! Selvom 
den purunge Gade kunne sole sig i sin 
Leipziger-storhedstid, så påpeger alle, 
der har kendt ham, at Gade dybest set 
var et beskedent menneske, og at hans 

mestre
ortidensF

    ortidens
    MESTREFOpera Seria eller Semi-Seria. Men værker 

som Semiramide (Semiramis), Armida, 
Tancredi, La donna del lago (Kvinden 
fra søen), Le siège de Corinthe (Korinths 
belejring) har lejlighedsvis men dog 
sjældnere kunnet opleves. En helt særlig 
plads indtager imidlertid hans sidste og 
mest omfangsrige opera Guillaume Tell 
(Wilhelm Tell), skrevet som den er for 
Paris, hvor han som i andre metropoler 
havde lagt publikum for sine fødder. Med 
sine betragtelige kvaliteter er den aldrig 
helt forsvundet fra scenerne og kan for 
tiden opleves på Hamborgs statsopera.
Hvad har nu grunden været til den 
tilsyneladende plads i skammekrogen, 
selv de ovennævnte værker har måttet 
tåle? Kunne man forestille sig, at 
Rossini så at sige selv udkonkurrerede 
egne værker, fordi fødselsdagsbarnet 
nummer efter nummer besad uhørt 
finesse i det melodiske parret med 
fuldendte proportioner, der let opfattes 
af selv utrænede tilhørere? Tanken er 
nærliggende, og da Rossini i 1822 i 
månedsvis fejrede triumfer i Wien med 
opførelser af 4 forskellige værker, måtte 
han simpelthen besøge komponisten, 
han betragtede som den største levende 
mester: Ludwig van Beethoven. Denne 
havde studeret partituret til Barberen 
og komplimenterede ham, idet han 
fremhævede det italienske naturel som det 
perfekte udgangspunkt for buffooperaen. 
Han opfordrede ved afskeden ligefrem 
Rossini til at skrive mange barberer, 
medens han på den anden side mente, at 
tragedie og drama ikke i samme grad lå for 
italienerne. Heldigvis har historien ikke 
givet ham ret! Under alle omstændigheder 
var Rossini selv utrolig velbevandret i de 
store Wienerkomponisters værker og 
lod sig ganske slående overvælde af en 
Eroicaopførelse under sit Wienerophold.
Som antydet i indledningen var Rossini 
en formidabel kok. En tournedos eller 
en kage tilberedt efter hans opskrift er 
vanskelig at trumfe, og associationen til 
begrebet ”kulinarisk opera”, som Richard 
Wagner introducerede for at karakterisere 
forskellen på tidens overvejende 

operavirksomhed i modsætning til egne 
bestræbelser, ligger så at sige lige for. Og 
det er ikke negativt ment!
Det er nemlig utrolig livgivende at 
lade sig overrisle af det vibrerende liv, 
der udgår fra Rossinis skaberværk, i 
særdeleshed Barberen. Det spiller ikke 
den fjerneste rolle, at adskillige ideer og 
numre (herunder ouverturen) er genbrug 
fra tidligere operaer. Det afgørende er, 
at alt føles fuldstændig rigtigt anbragt i 
værkets sammenhæng. Jovist, det er nok 
lidt svulstigt – men ikke ganske forkert 
– at svinge sig op til at påstå, at vi med 
denne opera er vidner til en slags ”Ode 
til Glæden” a la Rossini (naturligvis uden 
sammenligning med Beethoven selv). 
Dertil uendelig meget mere: alskens 
menneskelige egenskaber blotlægges med 
humor og godmodighed, for vi er jo alle 
skrøbelige, når det kommer til stykket. 
Vi kan ikke være længere fra kernen i 
såkaldt politisk kunst, hvor det ofte er 
underforstået, at ophavsmændene har 
det ”rigtige” standpunkt i modsætning 
til en omverden uden virkelig indsigt.  
Men Rossini er også i stand til, udover 
kærligt at drille os og sig selv med vore 
skavanker, at beskrive det sødmefulde 
koketteri og den spirende kærligheds 
iboende, uimodståelige kraft.
Rent musikalsk kan man ikke undgå at 
lade sig besnære af naturligheden i det 
melodiske eller af de berømte, inciterende 
crescendi og de med enkle, men effektive 
midler udkomponerede tordenvejr, 
som han har brugt i flere værker. En 
stor dirigent med forkærlighed for at 
dirigere Rossini-ouverturer hævdede, at 
vor komponist simpelthen ikke kunne 
anbringe en eneste tone for meget eller 
for lidt, og det er ganske uforklarligt, at 

uropførelsen var en rendyrket fiasko. På 
det punkt er Barberen skam i fint selskab, 
når man tænker på den medfart, Carmen 
og La Bohème var ude for!
I Danmark nærmer Barberen sig hastigt 
sin opførelse nr. 800. Måske finder den 
sted  inden for det næste årti. For snart 
60 år siden udkom en dansk bog om 
Rossini af daværende operarepetitør ved 
Det Kgl. Teater, Povl Ingerslev-Jensen. 
Indsigtsfuldt, morsomt og alligevel 
dybtgående fører han én gennem Rossinis 
liv og produktion, og særligt Barberen får 
indgående omtale. Desuden fremhæver 
han Kgl. Kapelmester Egisto Tango som 
den, der på vore breddegrader satte helt 
nye standarder for opførelser af ikke 
mindst dette værk.
Det har været nævnt, hvor højt Rossini 
satte især Bach, Beethoven og Mozart. 
Om sidstnævnte har han sagt, at ”han 
henrykkede mig i min ungdom, var 
min manddoms fortvivlelse men min 
alderdoms trøst”. Med et tillempet lån fra 
Søren Kierkegaard, hvor denne lovsynger 
den østrigske mesters Don Giovanni, kan 
denne artikel således passende slutte med 
følgende cadeau fra alle elskere af den 
uovertrufne italienske buffomester og 
årets fødselsdagsbarn: ”Hør bagtalelsens 
lumskhed, hør livsduelighedens utrolige 
opfindsomhed, hør ægte kærligheds 
endegyldige triumf, hør, hør, hør Rossinis 
Barberen i Sevilla”!

forhold til musik var helt uden trang 
til at benytte musikken som tjener 
for sin berømmelse. Da Gade vendte 
hjem til København i 1848, valgte han 
koncertinstitutionen Musikforeningen som  
ståsted for sin musikudfoldelse, og for-
eningen gik ind i en guldalder, som fort-
satte også efter Gades død i 1890. 
I Musikforeningens orkester sad berømt-
heder som koncertmester Paulli og cel-
listen Neruda, men også den unge Carl 
Nielsen. Han var på Fyn vokset op med 
Gade som en helteskikkelse på linje 
med Haydn, Mozart og Beethoven. Ved 
én af prøverne spurgte Gade ud over 
orkestret, om en af musikerne måske 
hed Carl Nielsen!? Da den unge Carl 
rejste sig, fortsatte kapelmesteren: ”De 
søger det Ancherske legat. Men De får 
det ikke! Det gør Louis Glass. Men De 
får det næste gang”! Og Gade holdt ord. 
Det var imidlertid et rent spilfægteri fra 
Gades side. Han kendte så udmærket Carl 
Nielsen fra konservatoriet, og da Nielsen 
så modtog det store legat og kunne tage 
på studierejse til Frankrig og Tyskland, 
resulterede det da også i en hyggelig 
afskedsfrokost i Gades sommerbolig i Fre-
densborg. Ingen af de to har nok tænkt på, 
at de en dag tilsammen skulle udgøre en 
duo af nationalkomponister! 
Det er Felix Gade, der fortæller om den ro 
og hygge, der var i prøvesalen, når hans 
far stod på podiet. Når koncerten skulle 
begynde, listede Gade sig ind i god tid 
og gik lidt rundt i orkestret for at påse, 
at alt og alle havde det godt. Han brød 
sig ikke om at komme stormende ind 
på scenen, som nogle dirigenter havde 
for vane, men begyndte blot koncerten 
uden ståhej. Også bifald var ham egentlig 
imod, og han gjorde intet for at opildne 
det. Musikerne fra dengang har udtalt, at 
”der var en tryghed over det hele… Ved 
prøverne trak han gerne i en gammel, grå 
jakke. Samtidig bandt han taktstokken fast 
til håndleddet med en snor”. Solooboisten 
i orkestret fortalte, at han gerne ændrede 
et forte til piano ”for det skal betyde det og 
det, og så kan der jo ikke stå forte”!
I indstuderingsarbejdet mødte Gade flere 
udfordringer. Mange ville gerne optages i 
Musikforeningens kor. De henvendte sig 
til ham privat, og han overhørte dem eller 

afviste dem bistert allerede ved døren 
med ordene: ”Vi har ikke brug for flere”. 
Under prøverne blev hans tålmodighed 
sat på prøve, og han måtte i koret støtte 
sig til de af sangerne, der var stabile i 
intonationen. Således var der to søstre 
Lund, som han turde stole på, hvorfor 
de af Gade blev kaldt Træf-Lund eller 
bare Træfferne. Også over for orkestret 
skelnede han skarpt imellem de ”bedre” 
og så ”fyldekalket”. Selv deres holdning 
rettede han på: ”Hvordan er det, De 
sidder og hænger!? Ret Dem op!”, kunne 
han buldre op med en snerren.
En kort overgang lod Gade sig friste 
til at dirigere på Det Kongelige Teater. 
Han havde siddet som elev ved sin 
2.violinpult, fra han var 15, og frem til 
berømmelsen kaldte. Siden havde han 
komponeret uforglemmelig teatermusik 
til både Napoli og Et Folkesagn. På Teatret 
var den mangeårige kapelmester Glæser 
død. Gades ven, kapelmester Paulli, fore- 
slog Teatrets ledelse at engagere Musik- 
foreningens geniale leder. Forhandling-
erne trak ud, for Gade var fra starten 
modvillig. Dog langt ud på vinteren 
1861 gik han i gang med indstuderingen 
af Glucks opera Ifegenia i Aulis, og på 
premiereaftenen blev han hilst med stor- 
mende hyldest. Ved den følgende op-
gave gik det imidlertid galt. Donizettis 
Regimentets Datter lå stilmæssigt langt fra,  
hvad Gade kunne goutere. Paulli havde al- 
lerede fornemmet, at noget var under 
opsejling og var til stede, da Gade vendte 
sig om og råbte ud i teaterrummet: 
”Paulli, vil du ikke nok komme her ned 
og overtage pinden, for nu vil jeg pinedød 
ikke mere. Ikke et slag”! Så sjoskede Gade 
op i en af logerne, tændte sig en cigar, og 
forlod lidt efter Teatret for stedse.         

Gade dirigerer Elverskud i Musikforeningen. Bemærk, at 
violinisterne står op. 
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Håndbog for talentet 
Janos fürst om den 
svære kunst
af Georg Metz

Litteraturen , som tidligere 
nævnt i denne rubrik, flyder
ikke just over med bøger 
om direktion skrevet af diri-
genter. Måske ligger forklaringen lige for 
i de tænksomme betragtninger, som en af 
undtagelserne anfører i en lille (uoversat) 
bog eller pamflet: Upbeat. ”Aspects of  
conducting”. Denne spiralhæftede hjem-
meproducerede sag på 138 små sider blev 
udgivet i 2003 af den ungarske dirigent 
Janos Fürst. 

Fürst døde 4 år senere i 2007, 72 år gam-
mel,  efter en lang smuk karriere på podiet 
– ikke mindre som mangeårig lærer i 
faget. Fürst var her i landet kendt som 
chefdirigent for  Aalborg Symfoniorkester 
1980-83 og i øvrigt i Norden for sine år 
ved Stockholm-operaen; længere mod 
syd stod han i spidsen  for blandt andre 
Bambergsymfonikerne og indspillede 
prisværdigt her en række af Tjajkovskijs 
mindre kendte orkesterværker.

Som Fürst skriver, er taktslaget i dettes 
videste betydning dirigentens sprog. 
Frem for at forsøge at tale sig til resultater 
– ofte tale forsøget ihjel – må det tavse 
sprog i krop og øjne være musikkens 
angivne puls og tolkning. Dirigentens 
nærvær, fortrolighed med partituret og 
tekniske formåen skal i den bedste af 
alle verdener bringe orkestret derhen, 
hvor dirigentens opfattelse i stadig større 
afklaring om værkets karakter og struktur 
gerne skulle gå op i en højere enhed med 
komponistens ønsker. I bestræbelsen for  
at nå publikum, og således at musi-
kerne, der udfører tolkningen, uden 
nødvendigvis at være enige accepterer  

processen, er forberedelse altafgørende – 
fra uddannelse og studier til sidste blik i 
partituret, inden det går løs. 

Enhver kan sige sig selv, hvilke krav 
der stilles til moderne dirigenter. Man 
kommer ikke nogen vegne, som når en 
Toscanini smed taktstokken i hovedet 
på musikerne, eller en Celebidache, der 
udvandrede i vrede. Diktatoriske anfald 
eller primadonnanykker går ikke mere.  

Som for al ledelses vedkommende når 
lederen ingen afgørende vegne uden de 
lededes engagerede medvirken. Som Fürst 
anfører: en middelmådighed på podiet 
kan sagtens sætte et professionelt orkester 
i sving og såmænd også få det til at slutte, 
når han beder om dét. Musikken skal 
nok komme frem til tiden, og publikum 
klapper – måske rejser de sig oven i købet 
op (som det er kommet på mode uanset 
hvad), især hvis dirigenten har set ud, 
som om det var svært, og sveder. Men 
kunst er der ikke nødvendigvis kommet 
ud af det. 
Ikke fordi man ikke vidste disse ting 
i forvejen, hos Fürst bekræftes den 
musikorienterede læser om den ting: at 
ingen i realiteten verbalt er i stand til at 
identificere den virkelige dirigents sande 
væsen. Hvori ligger det fænomen, som 
er blevet kaldt taktstokkens magi, i et fag, 
hvor den tekniske dygtighed rent bortset 
fra lyrikken er en forudsætning?

Uden ellers at blæse alt for demonstrativt 
i eget horn fortæller Janos Fürst om en 
koncert, han dirigerede tre på hinanden 
følgende aftener, hvor en smertende 
højrearm blev mere og mere påtrængende. 
Til sidst kunne Fürst ikke løfte armen og 
måtte nøjes med det venstre alternativ og 
øjne og mimik i øvrigt. Alligevel blev den 
tredje koncert, da armen hang slapt ned, 
den bedste. Det var Fürst klar over, og det 
vidste orkestret og nævnte det. 

Impulsen havde været klar hele vejen 
igennem. Hvilket bringer historierne om 
Furtwängler i erindring, når den store 
tysker blot viste sig i koncertsalen, og 
orkestret endnu uden at have fået øje på 
mesteren straks lød bedre.

Publikum var i Fürsts anekdote om 
sig selv og sin arm kan hænde mindre 
tilfreds, enkelte ville have pengene 
igen, dirigenten havde jo ikke lavet 
noget. Uanset Fürsts erfaring, vedgår 
han, så betyder synet for den samlede 
oplevelse selvfølgelig også noget. Men 
der er på den anden side rigeligt med 
eksempler på betydelige dirigenter, hvis 
direktion ikke var en fryd for øjet, men 
som netop i det uudsigelige – dybest set 
Fürsts grundsynspunkt – opnåede det 
ypperste. Hvem havde noget imod, at 
Otto Klemperer i sine senere år sad ned 
og ikke rørte ret meget andet end det mest 
nødvendige. Eller Hans Knappertsbusch, 
der sad bag et sort klæde, så man kun 
så skuldre og nakke, afskyede prøver og 
præsterede et tilsyneladende uinspireret 
skolemesterslag med en taktstok som en 
pegepind. Men som de spillede!

Som væsentlig pointe, der måske er 
indlysende, men næppe altid praktiseres, 
gør Fürst opmærksom på, at lige så meget 
musikerne periodisk afkoder dirigenten, 
når det ellers er værd at forsøge, må 
den gode dirigent til stadighed afkode 
musikerne. Blandt andet ved at lytte!

Janos Fürst skriver afslutningsvis, at hans 
lille publikation uden tvivl efterlader 
læseren med flere ubesvarede spørgsmål 
end svar og i fortsat forvirring, men på 
forhåbentlig lidt højere niveau. Det var 
også meningen. Emnet er uudtømmeligt.
Det har Fürst ret i, men hvor er det godt at 
læse en indsigtsfuld mands betragtninger.

malko Dirigentskole 
for unge i Dr 
af Bodil Heister

Da jeg interviewede Phillip 
Faber for et års tid siden, for-
talte han mig, at han havde 
en personlig ambition om at starte en 
dirigentskole for unge.
Nu er drømmen gået i opfyldelse med 
Malko Dirigentskole, som starter i sep-
tember 2016 i DRs kor og orkestres regi.

Hvordan fik du ideen til en dirigentskole 
for unge?
”Da jeg var 16 år og havde en spirende 
dirigentdrøm, anede jeg ikke, hvor jeg 
skulle gå hen. Jeg ville ønske, jeg havde 
kunnet gå på en dirigentskole, netop 
sådan en, som  vi er ved at starte nu.
DR Koncerthuset emmer af musik. Hver 
eneste dag er der prøver, koncerter og 
indspilninger flere steder i huset på 
samme tid. Dette mylder af professionelle 
musikere og sangere og de mange inter-
nationale gæstedirigenter skaber jo faktisk 
den perfekte ramme om en dirigentskole. 
Den er blevet til i samarbejde med DR’s 
kor og orkestre”, fortæller Phillip. 

Og nu er uddannelsen her 
DRs kor og orkestre kommer til at huse 
Malko Dirigentskolen for unge talenter fra  
hele landet. Her kan fire elever i alderen 
16 til 25 år få mulighed for at gå på den 
toårige talentlinje, hvor man i et trygt læ-
ringsmiljø får en enestående mulighed for  
at udvikle sig som dirigent i en tidlig alder 
i samspil med sin mentor og med mu- 
sikere og sangere fra DRs kor og orkestre. 
Malko Dirigentskolen samarbejder med  
konservatorierne i København og Aarhus. 
Man går et år på et grundforløb. På andet  
år vælger dirigentspirerne at specialisere 
sig i enten kor- eller orkesterdirektion. 
Skolen drives i samarbejde med Det Kon- 
gelige – og Det Jyske Musikkonservato-
rium, og støttes af Statens Kunstfond og 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Og hvad er din profession på uddannelsen?
”Jeg er mentor for kordirigenterne, og 
en ekstern dirigent vil være mentor for 
orkesterdirigenterne”, fortæller Phillip. 
”Derudover vil vi træffe aftale med nogle 
af de mange dirigenter, der kommer i 
huset i forvejen, om at lave masterclasses 
med de studerende.
Udover talentlinjen vil vi også afholde 
dirigentworkshops, både i DR og ude i 
landet, hvor de, der er nysgerrige, kan 
få lov at prøve, hvordan det er at stå 
foran et kor eller orkester, fordi vi tror 
på, at dirigentrollen kan være en god og 
spændende indgangsvinkel til den klas-
siske musik”. 

Hvordan opsnuser I talenter rundt i landet, 
og hvordan foregår optagelsesprøven?
”Der afholdes workshops forskellige ste-
der i landet. 
Optagelsesprøven i maj måned består af 
et interview, direktion af et lille ensemble, 
valgfri optræden med sang eller et in-
strument og en mundtlig hørelæreprøve.
Vi kigger efter potentiale, ikke erfaring. 
De fleste unge mennesker med dirigent-
drømme har studeret andre dirigenter og 
selv dirigeret foran spejlet. Hvis ikke man 
har prøvet at dirigere før, kan man melde 

Nicolai Malko 1883-1961

sig til de åbne workshops og prøve det, 
inden man søger ind på talentlinjen”.

Hvorfor har I døbt den Malko. Hvorfor 
ikke DRs dirigentskole?
”Dirigentskolen er lagt ind under Malko-
konkurrencen, for at der kan komme 
en rød tråd i DR kor og orkestres pæda-
gogiske arbejde for unge dirigenter. 
Og der er mangel på dirigenter i Danmark. 
Da Malkokonkurrencen løb af stabelen 
sidste år, var der ingen danske dirigenter 
med i feltet. Det må vi gøre noget ved!”.

Fra middelmådigt til internationalt or-
kester 
Nicolai Malko dirigerede for første gang  
DR Symfoniorkester i 1930. På det tids-
punkt havde orkestret fem år på bagen. 
Der var blot 28 musikere i ensemblet, og 
stemningen blandt musikerne var mere 
hyggelig end professionel, men det kom 
til at ændre sig under Malkos ledelse. 
Han var manden, der sørgede for, at 
DR Symfoniorkestret gik fra at være et  
middelmådigt orkester til at være et inter-
nationalt anerkendt orkester.
Da Malko døde i 1961, lancerede DRSO en 
Malko Konkurrence for at ære ham.

”Med Malko Dirigentskolen sigter vi efter 
et MGK-niveau, og har allerede, få dage 
efter offentliggørelsen, modtaget flere an-
søgninger fra både drenge og piger med 
både kor- og orkesterdrømme. 
Vores håb er at kvalificere de fire unge 
dirigenter på talentlinjen til at studere 
videre på et konservatorium. Drømmen 
er, at de vender tilbage med ny inspiration 
til det danske musikliv efter deres ud-
dannelse og bliver dirigenter for danske 
kor eller orkestre – måske ligefrem som 
gæstedirigent hos et af DR’s kor og 
orkestre. Eller ligefrem som deltager i 
Malkokonkurrencen?”, afslutter Phillip.
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Leopold Stokowski
Det uforklarliges 
fundament I I                                     

af John Ehde

Der er et utal af vidnesbyrd 
både fra koncertbesøgere 
og orkestermusikere om 
Leopold Stokowskis særlige 
evne til at transformere et 
orkesters klang og spillemåde allerede 
efter et par minutter af den første prøve. 
Selv om det var et orkester, Stokowski 
besøgte for første gang, spillede det in-
den længe med en dybere og fyldigere 
klang og en fleksibel puls, der på mystisk 
vis virkede forudbestemt.
Mange musikere hævdede, at når 
Stokowski stod på podiet, blev de 
pludselig mere ”et” med deres instru-
menter, spillede med en varmere klang og 
følte sig musikalsk frigjorte. Man kaldte 
det magi, og man kaldte Stokowski for 
troldmand med overnaturlige evner. Det 
var også magi, for bare med et øjekast 
og nogle forlangende bevægelser med 
hænderne kunne han frigøre musikernes 
personligheder, samtidig med at de 
blev underordnet en levende organisk 
gestaltning af musikken.
Stokowski var meget klar over sine evner 
og dirigerede med stor autoritet. Selv om 
han viste pulsen med små håndledsbevæ-
gelser, var det som om han sugede og løft-
ede musikken ud af orkestret, som lys i 
alle regnbuens farver, der strålede fra hans

hænder. Men han var 
også ydmyg overfor  
sit talent, og dertil   me- 
get bevidst om de for-
skellige teknikker,  han  
brugte, for at under- 
bygge sine klanglige 
visioner og fortolknin-
ger.

Orkesteropstilling og balance
Stokowski var en af de første dirigenter, 
der satte spørgsmålstegn ved den tra-

ditionelle orkesteropstilling og dens mu-
ligheder. 
Som chefdirigent for Philadelphia Or-
chestra (1912-36) havde han rig lejlighed 
til at eksperimentere og at tilpasse op-
stillingen til det repertoire, han fremførte. 
Han var bl.a. en forgænger for den i 
vore dage gængse opstilling med 1. og 
2. violinerne til venstre for dirigenten 
og celloerne til højre. Et af de vildeste 
eksperimenter var den såkaldt ”upside 
down orchestra” med træblæserne for-
rest omkredset af messingblæserne og 
janitshargruppen og hele strygerkorpset 
bagerst på scenen. Dette fremmede mel- 
lemstemmer i træblæserne, og dertil 
havde Stokowski lavet en kæmpe re-
flektor, der sendte strygerklangen ud i 
salen over og gennem blæserklangen.  
Det var dog ikke nogen langvarig succes, 
og på de senere år brugte Stokowski en 
opstilling med strygerne tv og blæserne 
th samt celloer og basser i to halvkredse 
bagerst på scenen.

Denne kosten rundt med musikerne på 
podiet stillede naturligvis høje krav til 
musikernes fleksibilitet og åbenhed og 
førte af og til til sammenstød.
En af de ældre cellister i Wiener Phil-
harmonikerne fortalte mig en gang, at 
når Stokowski besøgte orkesteret i 1955, 
forlangte han flere forskellige opstillinger 
i forhold til de værker, han opførte, og det 
var tæt på oprør blandt musikerne.
Det endte med, at Stokowski lovede ikke  
at ville vende tilbage til orkestret, hvis 

bare man gjorde som ønsket denne 
gang. Som sagt så gjort; koncerten forløb 
smertefrit og Stokowski dirigerede aldrig 
mere i Wien!
Som grundlægger af American Symphony 
Orchestra i 1962 fik han yderligere mulig- 
heder for at eksperimentere og at videre-
udvikle sine idéer. Interessant er det, at for  
at finde de passende musikertyper til or- 
kestret afholdt han løbende private op-
tagelsesprøver i sin lejlighed i New York.

Free bowing-free breathing
En stryger i et symfoniorkester er nær-
mest altid forpligtet til at indordne sig 
under færdigkonstruerede buestrøg, der 
står skrevet ind i stemmen, strøg der er 
produceret enten ud fra koncertmesterens 
og/eller dirigentens idéer. Strøgene kan 
sagtens ændres under prøvearbejdets 
gang og repræsenterer et præcist og uni-
formt sammenspil, der har mange fordele.
Når en sjælden gang det modsatte bliver 
forlangt, kan det være uhyre vanskeligt 
at omstille sig til ikke at trække buen i 
samme retning som sidemanden.
Dette indtræffer oftest på lange ud-
holdende akkorder i kraftige nuancer.
Stokowski forlangte ofte det modsatte, 
altså at man i lange afsnit spillede om-
vendte strøg, uden visuel hensyn overfor 
sidekollegaen. Også at man nogen gange 
på lange toner skiftedes til at spille 
gentagne strøg og lange udholdende 
toner. Det er højst sandsynligt, at denne 
fremgangsmåde var en del af det, der 
fremmede det personlige i enhver mu- 
siker og gav dem en mulighed for at om-
sætte dirigentens ønsker om frasering 
og klang efter deres egne individuelle 
forudsætninger.
Den tætte og yderst ekspansive stry-
gerklang, der herved opstår, er helt sikkert 
en del af hemmeligheden bagved den 

berygtede ”Stokowski string sound”, der 
lever videre og plejes i Philadelphia Or-
chestra den dag i dag.  
På samme måde fik han blæserne til at 
bruge såkaldt ”korvejrtrækning”, hvor  
vejrtrækningerne lapper over hinanden. 
Oktaveringer og fordoblinger i blæser-
grupperne forekom også hyppigt for at 
udvide det klanglige spektrum. Myten 
fortæller, at Stokowski blot med et enkelt 
tegn uden varsel kunne få en blæser til 
at fordoble eller oktavere en kollegas 
stemme, sågar under koncerten! 

Orkestermateriale og forbedringer
Jeg besøgte Curtis Institute i Phildelphia  
et par gange i 90´erne, da de stadig  
forvaltede ”The Stokowski Collection”, 
dvs. alle maestroens private partiturer 
og orkestermaterialer, hans over 200 
orkestreringer og transskriptioner samt 
et utal af priser, udnævnelser, billeder og 
plakater.
Det var som at komme ind i en hule med 
to stuer dækket af reoler, der var fyldt 
med mapper, partiturer og bøger. 

Stokowskis partiturer og orkesterstemmer 
var meget nøje markeret med dynamiske  
korrekturer og instrumentale ”forbedrin-
ger”. Da han var en kunstner i stadig 
udvikling, havde han op til 3-4 forskellige 
udgaver af de værker, han ofte fremførte, 
alle tydeligt markerede med et snedigt 
Y/N (Yes/No) system, så han kunne 
huske i hvilken rækkefølge, han havde 
brugt dem.
Stokowskis nodesamling er nu flyttet til 
University of Pennsylvania, hvor man, 
hvis man ønsker det, kan bestille kopier af 
hans arrangementer og partiturer.
De forandringer, han gjorde i partitur-
erne, har helt sikkert ikke været med 
foragt for de store mestres kunnen, men 
snarere en tilpasning af musikken til 
Stokowski´s egen personlighed og de 

akustiske omstændigheder. 
Når han lavede sin første optagelse i 1916, 
var det lige ind i en stor tragt, hvor det var 
nødvendigt at forstærke baslinjen med en 
tuba, hvis den overhovedet skulle blive 
hørt.
På samme måde var det meget vigtigt for 
Stokowski, at melodilinjen blev tydeligt 
fremhævet og fraseret. De dybe strygere 
blev ofte bedt om at spille med klanglig 
kerne og espressivitet i svage passager, 
både for at musikkens bærekraft ikke 
skulle svækkes, men også med den 
bevidsthed at en cellogruppe, der spiller 
et individuelt ”forte”, vil klinge ”piano” 
i forhold til den store tuttiklang. Denne 
bevidsthed mangler ofte hos moderne 
dirigenter, hvilket får den konsekvens, at 
musikken taber i intensitet og nærvær i de 
dynamisk svagere partier.
Fordoblinger i blæserne for at fremhæve 
melodilinjen og understrege det musi-
kalske udtryk forekom hyppigt, både i 
Beethovens symfonier og i det romantiske 
repertoire. Jeg vil gerne nævne slutningen 
af 1. sats af Dvorak´s Symfoni ”Den Nye 
Verden”, hvor træblæsernes triller bliver 
fordoblet med skrigende valdhorn, en 
spektakulær effekt, der meget vel kunne 
været skrevet af Dvorak selv!
Et crescendo kunne få en hårrejsende kraft 
ved at starte ved de bagerste strygerpulte 
og ”fylde på” efterhånden som musikken 
øgede i styrke.
I Stokowskis indspilning af ”Planeterne” 

af Gustav Holst understreges de kraftfulde 
tuttiakkorder i slutingen af ”Marts” med 
en underliggende tam-tam, tremolo molto 
crescendo. Dristigt, men skræmmende 
effektfuldt.
Jeg kan stærkt anbefale, at man tager et  
partitur til Rimsky-Korsakov´s Schehera-
zade og lytter til en indspilning med Sto- 
kowski, gerne den med Royal Phil-
harmonic fra 1964. Uanset hvad man 
synes om den frigjorte måde at fortolke 
et partitur på, er det en åbenbaring af 
klanglig fantasi og udtrykskraft og en 
lektie i, hvordan man får det maksimale 
ud af et orkester, både som levende og 
fleksibel organisme og i de individuelle 
solistiske præstationer. 
Jeg tror, at for Stokowski - med rødder i 
den romantiske opførelses tradition og 
med sin kunnen - var det fuldstændig 
naturligt at ”hjælpe” musikken til det 
optimale udtryk i den rådende situation. 
Dette skal jeg vende tilbage i det næste 
afsnit - i næste blad - da jeg vil beskrive 
hans arbejde med sin tids komponister, 
hans arbejde i pladestudiet: ”Stokowski 
Pioneren”.

Lytte/læse eksempler:
• Dvorak: New World Symphony. New 
Philharmonia/Stokowski 1974 (youtube lyd)
• Tchaikovsky: Symfoni no 4 , 4. sats Coda. 
Japan Philharmonic/Stokowski (youtube video)
• Rimsky-Korsakov: Scheherazade  LSO/
Stokowski 1964



nærmest tale om en slags skjult, musikalsk 
tvilling (på engelsk a ”CMEse Musical 
Twin”), der, når man opdager den, giver 
musikken en ekstra dimension. Et simpelt 
eksempel er sangen om Jens Vejmand, hvor 
tekststrofen ”med hamren må forvandle” 
understøttes af fem tonegentagelser, 
inden tonen tilslut ”forvandles”. Her kan 
man sige, at Carl Nielsen ”mimer” eller 
imiterer hammerens monotone slag. 

I alt har jeg identificeret tre forskellige 
typer af CMEs:

CMEs
                    

Commenting  Mimicking  Expressing

Det fører for vidt at gå i dybden med 
disse her, men kort fortalt ses den kom-
menterende form f.eks. i den berømte 
paukeduel i fjerde symfoni. På overfladen 
mimer paukerne kanonernes torden ved 
fronten under første verdenskrig, men 
samtidig benytter Carl Nielsen flere gange 
tritonus intervallet, der også er kendt som 
”Djævelens interval”. Hermed udtrykker 
(commenting) han sin holdning til kri-
gens gru. I den tredje symfoni derimod 
udtrykker (expressing) Carl Nielsen en  
paradisisk tilstand i anden sats. Det sker  
ved at udvide symfoniorkestrets klang-
palet med to menneskestemmer (Adam 
og Eva?).
Specielt i den anden symfoni ”De fire tem-
peramenter” optræder disse CMEs flittigt. 
Her beskriver Carl Nielsen nemlig fire 
forskellige personlighedstyper, så det blev 
denne symfoni, der kom til at fungere som 
omdrejningspunkt for mit projekt.  
Kort før sin død i 1931 udtalte Carl Nielsen 
til Berlingske Tidende:

Det er en Kendsgerning, at en stor Del 
Mennesker holder sig borte fra Musikken, fordi 
de synes, de ikke rigtig forstaar dens Væsen. 
Og det er I Virkeligheden saa lige til, at der 
kun behøves en ren elementær Vejledning, for 
at enhver straks kan faa sit Øre indstillet paa 
rette Maade og saaledes faa det opladt for de 
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De seneste år er jeg vist nok 
blevet meget klogere! 
Klogere på livet, klogere på 
mig selv, og ikke mindst klogere på Carl 
Nielsen. Det skyldes, at jeg for nylig blev 
doktor i symfonisk direktion fra Sibelius 
Akademiet i Finland. 
Den primære grund til, at jeg valgte at 
doktorere i Finland, var, at man her kunne 
tage en ”artistic doctorate”. Det betød, at 
jeg ikke alene skulle skrive en afhandling, 
men også skulle dirigere fem symfoniske 
koncerter, med alle Carl Nielsens sym-
fonier, solokoncerter samt flere af hans 
øvrige værker. Derudover krævedes en 
lang række sidestudier bl.a. et meget 
omfattende forløb i filosofi, men resultatet 
er, at jeg i dag er kommet tættere på en 
forståelse af Carl Nielsens symfoniske 
univers. 
Det føles næsten som om, Carl Nielsen 
altid har været tilstede i mit musikalske 
liv. Helt tilbage fra mine forældre sang 
hans sange for mig, da jeg var spæd, 
da jeg spillede klarinet i Tivoli-Garden, 
da jeg som 14-årig med ungdommens 
dødsforagt kastede mig over hans 
klarinetkoncert og helt frem til i dag. 
Jeg har naturligvis aldrig mødt Carl 
Nielsen. Han døde præcis 100 år før, 
jeg blev født, ja han døde selv før mine 
forældre blev født. 

Jeg har heller al-
drig mødt min  
oldefar, men jeg 
har altid ladet 
mig fortælle, at  
han havde en   
fantastisk fri-
sure. Hans hår 
stod nemlig op 
som hårene på 
en børste, og al-
ligevel var det 
blødt som vat.

Larsen og Nielsen – om vejen 
til en doktorgrad i symfonisk direktion
Af Peter Ettrup Larsen Derfor har jeg, siden jeg var helt lille,  

holdt af min oldefar. 
Da jeg så som knægt for første gang så 
et billede af Carl Nielsen, opdagede jeg 
straks, at han havde præcis den samme 
frisure, så derfor holdt jeg naturligvis også 
straks af ham.

Efterhånden som jeg voksede op, blev 
jeg selvfølgelig klar over, at der var 
mere til Carl Nielsen end hans hår, men 
selv efter mine studier på universitetet, 
konservatoriet og Sibelius Akademiet 
følte jeg stadig ikke helt, jeg havde tilegnet 
mig nøglen til hans symfoniske univers. 
Selv adskillige besøg hos Ole Schmidt  
i hans skønne sommerhus på Sjæl-
lands Odde løste ikke gåden. Ole ville 
langt hellere tale om livet og sam-
menhængene end dissekere Nielsens  
harmoniske progressioner, formale ud- 
viklingsteknikker eller instrumentations-
teknik. Den gang undrede det mig, men 
i dag kan jeg i stedet give Søren Kirke-
gaard ret i, at livet leves forfra, men forstås 
bagfra, for nu kan jeg jo se, at vejen til Carl 
Nielsens symfoniske univers bygger på 
langt mere end blot en analytisk forståelse 
af partituret. 
En af mine tidligste erindringer om Carl 
Nielsens symfoniske musik er, at jeg 
ofte havde en oplevelse af at kunne høre 
høns i musikken. Det skyldes muligvis, 
at min klaverlærer gav mig Carl Nielsens 
erindringsbog ”Min fynske barndom” i 
konfirmationsgave. I den beskriver Carl 
Nielsen sin landlige opvækst i nærmest 
symbiotisk kontakt med Fyns fauna og 
flora. Indenfor Carl Nielsen-forskningen 
er man for længst kommet ud over dette 
romantiske skønmaleri, men ikke desto 
mindre viste det sig tilbage i 1994, at jeg 
ikke stod alene med denne oplevelse. Erik 
Clausens filmatisering af ”Min fynske 
barndom” havde netop haft premiere, 
så Underholdningsorkestret besluttede 
at lave en TV-transmitteret koncert om 

Carl Nielsen. Erik Clausen skulle være 
konferencier, undertegnede fik fornøjelsen 
af at dirigere, mens producentrollen 
blev varetaget af Kim Bohr Christensen, 
som man jo kunne læse om i seneste 
nummer af Kapelmesteren. Under vores 
indledende producentmøde viste det sig 
pludselig, at vi alle havde oplevelsen af 
at høre høns i musikken. Da der jo var 
TV på, blev det derfor besluttet, at der 
naturligvis skulle være en hønsegård på 
scenen. Rent musikalsk følte vi os da også 
på relativt sikker grund, da vi åbnede 
koncerten med ”Hanedans” fra operaen 
Maskerade. Fem minutter inden vi gik 
live på TV, besluttede Erik Clausen, der 
også fungerede som konferencier ved 
koncerten, at han da lige ville gå ind og 
hilse på publikum i salen. Som led i denne 
proces tog han en stor, flot høne op og 
prøvede at sætte den på skulderen. Hønen 
var bestemt ikke begejstret for dette og 
valgte derfor at udtrykke sin utilfredshed Carl Nielsen

på en særdeles håndfast måde ned ad 
ryggen på Clausens tøj. Jeg husker endnu 
den panik der opstod backstage, da 
kostymetjenesten fortvivlet forsøgte at 
rense og tørre jakken, mens jeg gik igang 
med Hanedansen. Der er dog ingen tvivl 
om, at alle publikummer i salen delte 
vores hønseoplevelse den dag.

Som dirigent kan man naturligvis ikke 
med 100% sikkerhed garantere, at det var 
Carl Nielsens intention at imitere høns i 
musikken, men når der nu er tale om et 
lille balletindslag, hvor en hane og hans 
høner danser til musikken, må man sige, 
at indicierne er ganske overvældende. 
Herfra og så til at hævde at jeg dermed 
havde fundet vejen ind til selve kernen 
i og dermed forståelsen af Carl Nielsens 
musik, er der dog et stykke vej. Opgaven 
bliver heller ikke lettere af, at Carl Nielsen 
i essayet ”Ord, musik og programmusik” 
bl.a. siger:

Musikken kan da, selv med opbydelsen af 
alle sine virkemidler, end ikke udtrykke de 
allersimpleste begreber Ja og Nej, og selv I 
forbindelse med ordet udtrykker den lige så 
godt eller lige så lidet det ene som det andet.

På den ene side tog Carl Nielsen konstant 
afstand til programmusik, mens han 
på den anden side gav over halvdelen 
af sine symfonier samt en lang række 
andre værker associationsskabende 
titler. Forsøget på at finde svaret på dette 
kommunikative mysterium bragte mig 
vidt omkring både musikalsk, geografisk 
og musikteoretisk.

For at gøre en meget lang historie meget 
kort, så udviklede jeg en teori om, at Carl 
Nielsen omgår de ofte ganske rigide krav 
til traditionel programmusik ved i stedet 
at benytte sig af, hvad jeg refererer til som 
”Communicational Musical Elements”, 
eller kort og godt: CMEs (termerne er på 
engelsk, da afhandlingen er på engelsk). 
Med denne teknik kan Carl Nielsen på 
overfladen hævde at komponere absolut 
musik, mens han nærmest sniger sine 
kommunikative kommentarer ind ad 
bagdøren. Der bliver med andre ord 

Skønheder, Musikken indeholder.

For at efterprøve om Carl Nielsen har 
ret i dette, og for at se om han stadig 
rammer plet med sine persontegninger, 
valgte jeg derfor at finde et publikum, 
der ikke tidligere havde været eksponeret 
til Carl Nielsens musikalske univers og 
så undersøge deres reaktioner på hans 
musik. Det lykkedes i forbindelse med en 
koncert i byen Laramie i staten Wyoming 
i USA, hvor jeg netop dirigerede den 
anden symfoni. Inden koncerten var jeg 
i radioen, i flere aviser, holdt oplæg på 
byens gymnasium samt forelæsning på 
universitet. 
Efter mit oplæg på gymnasiet, 
interviewede jeg en håndfuld elever. På 
spørgsmålet om hvad de ventede sig af 
koncerten, nærmest fløj det ud af eleven 
Brad: I want it to be like an old-time rock 
concert. I hans optik var Carl Nielsen 
bestemt ikke en svært tilgængelig ”dated, 
Danish, darling”.
Ved koncerten bad jeg publikum om at 
besvare et ti-punkts spørgeskema. Og 
svarene var overraskende positive: 95,5% 
af de, der besvarede spørgeskemaet, 
indikerede, at de gerne ville høre 
symfonien igen, mens hele 98,6% 
efterfølgende udtrykte, at de gerne ville 
høre mere musik af Carl Nielsen. 

Og hvordan er det så, jeg selv er blevet 
klogere? Jo, for første gang føler jeg, at 
jeg har fået fat i nøglen til Carl Nielsens 
symfoniske univers. Det kan godt være, 
at nøglen ikke passer for alle andre, men 
for mig – og tydeligvis også for publikum 
i Wyoming - giver det rigtig god mening 
at forstå Carl Nielsens musik i lyset af de  
musisk kommunikative elementer (CMEs). 
Jeg har imidlertid også fået styrket min fi-
losofiske bevidsthed, så nu ved jeg, at desto 
mere jeg ved, desto 
mere er der også, jeg 
ikke ved. Så måske 
er jeg i virkeligheden 
slet ikke blevet klo-
gere. Det tror jeg lige, 
jeg vil tænke lidt 
over….

Uddrag af Jens Vejmand
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Som lovet i sidste nummer af Kapelmesteren vil Claus Møller her fortælle lidt om den sidste af de 
fem former for følelsesmæssig intelligens: Sociale færdigheder 

Sociale færdigheder
De evner, der skal til for at omgås andre og skabe gode 
relationer, kaldes sociale færdigheder, som har to 
komponenter: Gruppeorientering og Relationsevne

af Claus Møller

Gruppeorientering
Er evnen til at føle sig som en 
del af sin sociale gruppe og sit 
team. At handle på en socialt ansvarlig måde 
selv når man ikke personligt har fordel af det. 
Mennesker med stærk gruppe-orientering 
har, hvad vi kalder social bevidsthed, er ofte 
empatiske og har en grundlæggende omsorg 
for andre. De påtager sig samfundsmæssigt 
ansvar. De følger deres samvittighed og 
retter sig efter sociale regler. Denne side af 
de sociale færdigheder har noget at gøre 
med ansvarlighed, troværdighed, integritet, 
pålidelighed, samarbejde og samspil, som 
er væsentlige for aktiviteter i virksomheden 
og i teams. De kan lide at hjælpe andre og 
undgår at udnytte dem. Andre mennesker 
stoler ofte på dem. De bekymrer sig om, 
hvad der sker med andre, respekterer andre 
mennesker og deres følelser og bryder sig 
ikke om at se andre lide. De karakteriseres 
sædvanligvis som lovlydige borgere og er 
engagerede og loyale over for gruppens mål.
Gruppeorientering er fundamental for gode 
familieforhold, parforholdet og for at være 
et konstruktivt og bidragydende medlem 
af fællesskabet og på arbejdspladsen. Men-
nesker med svag gruppeorientering indtager 
undertiden en asocial eller endog socialt 
fjendtlig holdning. De udnytter måske andre 
og handler korrupt, og de kan ind imellem 
have svært ved at kontrollere deres vrede. 
De har en dårlig indvirkning på teamwork, 
opfattes ofte som upålidelige og er generelt 
kendt for ikke at hjælpe andre eller bekymre 
sig om, hvad der sker med andre. De viser 
ofte ingen respekt for andres følelser og kan 
endda finde på at udnytte eller bruge andre 
mennesker til egen fordel. I alvorlige tilfælde 
kan de vælge at bryde loven for at opnå 
personlig vinding. Svaghed på dette område 

i en virksomhed tilkendegives ved mistillid 
og mangel på sammenhæng i grupperne 
(“enhver er sig selv nærmest“). Det vil blive 
sværere og sværere for virksomheder, som 
er svage på dette område, at etablere sig i en 
team-baseret kultur og alliere sig med andre 
virksomheder i et globalt miljø.

Relationsevne 
Er evnen til at etablere og fastholde gensidigt 
tilfredsstillende relationer. Dette element i 
den følelsesmæssige og sociale intelligens 
forbindes ikke bare med ønsket om at dyrke 
venskabelige relationer til andre, men med 
evnen til at føle sig afslappet og godt tilpas 
i sådanne relationer, samt at have positive 
forventninger til socialt samvær. Evnen til 
at styre og håndtere menneskelige relationer 
er af afgørende betydning for at klare sig 
godt både på arbejde og privat. Den er fun- 
damentet for gode relationer i parforhold 
og familien. Den er af stor betydning for  
ledelsesmæssige kompetencer som team-
building og at knytte bånd på arbejdsplad-
sen. Mennesker med denne evne er ofte de 
mennesker, man henvender sig til for at få 
hjælp og dem, der bliver involveret i kritiske 
forhandlinger og andre situationer, hvor der 
skal opnås forlig eller forsoning. Svaghed 
på dette område begrænser mennesker i 
deres sociale og beskæftigelsesmæssige re- 
lationer. I ekstreme tilfælde forbindes dette  
med menneskefjendske holdninger, grund-
læggende mistillid til mennesker samt en 
generel mistanke over for andres motiver. 
Mange af de ting, vi er nødt til at lære for 
at opnå en effektiv social adfærd, lærer vi i 
tidlige gruppeaktiviteter, som fx at skiftes 
til tingene, at samarbejde, at løse konflikter, 
at arbejde sammen til gavn for helheden og 
at klare fiasko og afvisning. Vores naturlige 
instinkt er at trække os tilbage, hvis vi 
har vanskeligheder her, hvilket faktisk 

er noget af det værste for vores generelle 
menneskelige udvikling. Verden af i dag gør 
kun lidt for at fremme udviklingen af denne 
færdighed. Mennesker vælger ofte at isolere 
sig i hjemmet: Mad kan leveres, du kan købe 
ind på Internettet, ordne bankforretninger 
på PC’en, chatte virtuelt, surfe på nettet, og 
selv „telefonsex“ er til rådighed. Manglende 
social kompetence nedsætter evnen til at 
fastholde følelsesmæssig intimitet med dem, 
der betyder noget for én. Det er ofte en af 
grundene til, at par går fra hinanden. De, 
som er dårlige til at håndtere interpersonelle 
relationer, kan have mange overfladiske re-
lationer, men kun få med virkeligt indhold.

Strokes
Kvaliteten af vores relationer afhænger i vid 
udstrækning af de strokes, vi giver, og dem 
vi modtager.
Strokes er det mest effektive middel, men-
nesker råder over til at udvikle egen og 
andres selvrespekt.
Strokes er: Enhver form for opmærksomhed 
mennesker kan give til og modtage fra hinanden. 
Det er afgørende for din trivsel, at du får 
strokes. Hvis du ikke får nok strokes, føler du 
dig skidt tilpas, du fungerer dårligt, tingene 
lykkes ikke for dig, eller hvad der er endnu 
værre, du risikerer at blive syg – både fysisk 
og psykisk. Udvekslingen af strokes mellem 
dig og dine medmennesker bestemmer, 
hvilket forhold I har til hinanden. Strokes 
kan opdeles i fysiske og psykiske strokes:
Fysiske strokes er når huden berøres. De  
har stor betydning for hjernens udvik-
ling, især i de første leveår. Forklaringen 
er, at berøringen af huden stimulerer 
de nerveceller, som overfører elektriske 
impulser til hjernecellerne. Denne stimu- 
lering af hjernecellerne har afgørende 
betydning både for immunforsvaret og 
udviklingen af selve hjernen.
Psykiske strokes er enhver form for 
opmærksomhed, vi kan give eller modtage 
fra andre mennesker uden berøring.
Psykiske strokes er også af afgørende be-
tydning for vores udvikling, trivsel og 
adfærd. De kan opdeles i tre kategorier: 
Positive, negative og nul strokes. Livet er en 
kamp for at få strokes. De strokes, vi får og 

kan give andre, skaber indhold og mening i 
tilværelsen. 

Positive strokes
Enhver form for opmærksomhed som 
anerkender en persons tilstedeværelse, præ-
stationer, adfærd eller indstilling. Positive 
strokes øger din selvrespekt og gør dig 
glad. Positive strokes kan være en hvilken 
som helst form for positiv anerkendelse, 
opmærksomhed, ros, taknemmelighed og 
beundring. Du kan modtage positive strokes 
fra andre, og du kan give dig selv positive 
strokes. Den bedste metode til at skabe 
positive følelser hos andre er at give dem 
positive strokes. Det kræver menneskelig 
forståelse og erfaring at gøre dette rigtigt. 
Virkningen af positive strokes afhænger af, 
hvordan de gives, hvilket indhold de har, 
hvad de gives for, hvornår de gives, og hvem 
der giver dem.
Det kan være svært både at give og modtage 
positive strokes på en naturlig måde. De 
skal gives spontant, oprigtigt og naturligt 
- ellers kan det virke påtaget. Kun ærlige 
strokes opfattes som positive. Dit hjerte 
skal være med i det, og du skal inderst inde 
føle, at personen fortjener anerkendelsen, 
ellers vil det blive opfattet som smiger eller 
manipulation. Dit kropssprog vil afsløre dig.

Negative strokes
Enhver form for opmærksomhed som viser 
misbilligelse af en persons tilstedeværelse, 
præstationer, adfærd eller indstilling. 
Negative strokes som kritik, hån, lat-
terliggørelse, mistillid og utaknemmelighed 
får dig til at føle dig ked af det, skuffet og 
utilstrækkelig. En gang imellem er det 
nødvendigt at irettesætte eller kritisere et 
familiemedlem, en ansat, en kollega, en 
forretningsforbindelse. Ingen bryder sig dog 
om at få kritik, heller ikke hvis de selv beder 
om dem. Negative strokes er imidlertid ikke 
det værste, en person kan få. Kritikken kan 
ses som et udtryk for interesse for personen 
og kan være en hjælp for den person, der 
modtager den, ved at gøre opmærksom på 
områder, der skal forbedres. Virkningen af 
negative strokes afhænger meget af, hvordan 
de gives, hvornår de gives, hvem der giver 
dem, hvem der modtager dem, hvorfor de 
gives, og hvad de gives for. Når du kritiserer 
et andet menneske, skal du sørge for, at din 

kritik er konstruktiv. Giver og modtager af 
negative strokes skal være enige om, at der 
er begået en fejl. De skal begge to indse, at 
den udviste adfærd er uhensigtsmæssig og 
bør ændres. Kritisér ikke en anden for at 
have andre meninger end du selv, eller for 
at have gjort noget, som personen mener 
er rigtigt. Her er en diskussion mere på sin 
plads. Både giver og modtager skal være i 
følelsesmæssig balance, når kritikken gives. 
Det betyder, at formålet med at give negative 
strokes skal være positivt og ikke være et 
udslag af giverens frustration. Der skal være 
en positiv strokes-balance mellem giver og 
modtager. Du vil næppe lytte til kritik fra 
en person, som kun ser og påpeger dine 
svage sider. Irettesæt på en sådan måde, at 
den anden kan ændre adfærd uden at miste 
selvrespekten. 

Nul strokes
Det bedste, et menneske kan få, er positive 
strokes. Det værste, et menneske kan få, er 
ikke negative strokes – men nul strokes. 
Intet er mere ødelæggende for en persons 
selvrespekt og velbefindende end at blive 
ignoreret eller taget for givet. Straffefanger 
bliver mere alvorligt påvirket psykologisk, 
hvis de sidder i total isolation. Mangel på 
strokes har en dramatisk indvirkning på 
menneskers tanker, følelser og adfærd. Når 
mennesker ikke får nok positive strokes, 
forsøger de mere eller mindre bevidst at 
få negative strokes. Denne reaktion er 
naturlig, fordi negative strokes trods alt 
er bedre end overhovedet ingen strokes. 
Konflikter i hjemmet og på arbejdspladsen, 
stor personaleomsætning, højt fravær, mang- 
lende engagement og dårlig kvalitet kan 
ofte spores direkte tilbage til mangel på 
opmærksomhed. Visse former for arbej-
de opfattes af andre mennesker som 
selvfølgeligheder og medfører i bedste fald 
negativ opmærksomhed. Når arbejdet er 
udført tilfredsstillende, slipper den, der har 
udført det, for kritik og ”belønnes” med nul 
strokes.

Strokes-balance
Hver gang du får positive eller negative 
strokes, registreres de i din hjerne på en 
form for bankkonto med en debet- og en 
kreditside. Forskellen mellem plus- og mi-
nussiden kaldes din strokes-balance. Hvis 

du har overskud af de positive strokes, vil 
du trives, være mere modstandsdygtig over 
for modgang og i det hele taget fungere 
bedre. Med andre ord, du bliver det man 
i psykologien kalder en ”vinder”. Hvis 
de negative strokes er i overtal, bliver du 
”taber”: Du har det dårligt med dig selv og 
andre. Din stresstærskel bliver lavere, og det 
bliver sværere for dig at klare modgang og 
nederlag. Mange former for mærkværdig 
adfærd og psykiske problemer kan føres 
tilbage til et underskud på strokes-balancen. 
Nedenfor finder du profilen af en taber og en 
vinder.

Positive strokes øger din selvrespekt. Ne-
gative strokes eller nul strokes skader din 
selvrespekt. Jo større selvrespekt du har, 
jo lettere vil det være for dig at give andre 
positive strokes, hvilket også gør det mere 
sandsynligt, at du vil blive ved med at 
modtage strokes fra dem. Hvis du ikke får 
positive strokes nok på dit arbejde, søger 
du dem i hjemmet Hvis summen af de 
strokes, du modtager på arbejdspladsen og 
i hjemmet, ikke er tilstrækkelig, søger du 
dem fx når du er til fest, på forretningsrejse, 
i foreninger og lign.. I de fleste tilfælde, hvor 
et menneske er sin partner utro, skyldes det 
ikke bare et stort seksuelt behov, men at den 
anden part ikke giver nok positive strokes 
og ikke er nok ”nærværende”. Hvis du ikke 
kan få strokes på andre måder, kan du købe 
dem. Købte strokes kaldes statussymboler. 
De karakteriseres ved, at man kun glædes 
over dem, når andre kan se, at man er i 
besiddelse af dem: biler, huse, tøj, smykker, 
medlemskaber, titler.

I de næste numre af Kapelmesteren vil jeg 
på opfordring bidrage med flere artikler af 
relevans for medlemmerne
 
 Lederkursus i Cotignac 

Claus Møller afholder kursus i personlig 
udvikling og ledelse på dansk (PL 81)  
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 tilskud til kurset. Skriv til 
sekretæren: sekretaer@kapelmesterforening.dk 
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fortsættes på næste side....

referat 
År 2016, den 28. april kl. 16.00, 
afholdtes ordinær generalforsamling 
på Admiral Hotel, Toldbodgade 24, 
København med følgende dagsorden:

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

Formanden Jesper Grove Jørgensen bød 
velkommen. Formanden oplyste, at 24 med- 
lemmer var mødt, inklusive  bestyrelsen.

Ad dagsordenens pkt. 1 - Valg af dirigent:
Formanden foreslog advokat Pernille 
Backhausen som dirigent. Der fremkom 
ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede, at generalforsam-
lingen opfyldte betingelserne i foreningens 
love og anså generalforsamlingen for lovlig 
og beslutningsdygtig. Dirigenten gav her-
efter ordet til formanden for aflæggelse af 
årsberetning.

Ad dagsordenens pkt. 2 - Årsberetning
Dansk Kapelmesterforening har dags dato 
226 medlemmer.
Siden sidste generalforsamling har vi haft 

en tilgang på 6 medlemmer, 1 medlem er 
slettet pga. restance og 1 medlem er afgået 
ved døden.
Aksel Wellejus døde 13. juli 2015 91 år 
gammel. Han var æresmedlem af foreningen 
og viste altid en levnede interesse for 
foreningens trivsel.
Der har været mindeord i foreningens blad. 
Aksel Wellejus mindedes med et øjebliks 
stilhed.

Siden sidst
Det ville jo have være skønt her at kunne 
sige, at de sidste års hårde tider for den 
levende musiks vilkår nu endelig kunne 
siges at gå den rigtige vej. Men desværre 
må det konstateres, at det ikke er tilfældet. 
Ganske vist er Underholdningsorkestrets 
situation bedret ved hjælp af private fonde 
– og det er alle meget glade for – men om 
orkesteret er reddet på længere sigt er 
endnu meget usikkert. Og nedlæggelsen af 
professionelle ensembler, som har stået på i 
nogle år fortsætter. Rækken er lang:

• Regimentsmusikken på Fyn og på
 Sjælland er nedlagt
• Det Jyske Ensemble er nedlagt
• Tivolis Promenadeorkester er nu helt væk
• Tivolis Big Band’s aktiviteter er stærkt
  beskåret
• Det Kgl. Operakor er stærk beskåret
• Radiokammerkoret er stærk beskåret

Og i 2015 var vi så vidne til endnu en stærk 
nedskæring på hele det kulturelle område. 
En generel besparelse på 2% de næste 4 
år kommer også til at gå hårdt ud over 
musikken. Vi har læst, at Det Kgl. Kapel 
skal nedlægge et antal stillinger, at Århus 
Symfoniorkester kæmper både med de nye 
2% nedskæringer og et gennem mange år 
fastfrosset kommunalt tilskud. Landets 

Organisationen 
Danish Music in 
China havde ar-
rangeret i alt 8 
koncerter på både 
store festivaler og mindre 
spillesteder i Sydkorea og
Kina, og inden vores afro-
beat-band rejste af sted besluttede vi, at vi 
ville gøre noget særligt ud af turen. Vi ville 
bruge vores fri-formiddage på at opsøge 
den almindelige kineser og koreaner og 
spille for dem og inviterede filminstruktør 
Anders S. Jepsen med for at dokumentere 
møderne.
Vores rejse startede i lufthavnen i Seoul, 
hvor vi blev budt velkommen af vores 
turguide, som introducerede sig som 
”DaSol ligesom i do-re-mi-fa-sol, bare med Da 
i stedet for Fa”. DaSol mente, det ville være 
nemmere at huske hendes navn med den 
forklaring, og der var noget over hendes 
livlige og glade væsen, der passede så fint 
til skalaopgangen, at det gav en form for 
mening. DaSol var frivillig på Jarasum 
festivalen og var vores tourmanager i 5 
dage. Hun havde tidsskemaet, sørgede 
for, vi kom med bussen, at vi havde tid til 
aftensmad, agerede tolk og meget andet. 
Vi lærte i løbet af dagene, at vi ikke kunne 
stille hende uforpligtende spørgsmål: hvis 
man henkastet kom til at spørge, hvor man 
mon kunne købe batterier i nærheden, 
havde hun i løbet af et kvarter ringet til 4 
venner og i øvrigt også efter en taxa, som 
stod klar til afgang. Vi fandt, som dagene 
gik, ud af at vælge vores forespørgsler 
med omhu, og det blev modsvaret af, at 

The Kutimangoes på 
turné i Sydkorea og Kina
af Gustav Rasmussen og Michael Blicher

hun fik en fornemmelse for vores ironi, 
og at vi måske ikke altid mente, hvad vi 
sagde 100%.
En af de store musikalske oplevelser i  
Seoul var at spille på en af Asiens mest  
prestigefyldte festivaler: Jarasum Inter-
national Jazz Festival. Den fandt sted 
nogle timers kørsel syd for Seoul med 
bjergene i baggrunden og mindede mere 
om Roskilde Festival (tænk telte, unge 
mennesker, papvin, autografer) end en 
klassisk jazz festival. Vi spillede for 15.000 
mennesker, som hujede og skreg, og sad 
efterfølgende i en time og skrev autografer 
og fik taget selfies. Samme fankultur op- 
levede vi en række steder, hvor vi nærmest 
blev behandlet som et boyband, og man 
fik den fornemmelse, at folk naturligvis 
kunne lide vores musik, men at det ek-
sotiske i, at vi kom fra Danmark (eller nok 
bare Europa), også spillede ind.

Foruden de ”officielle” koncerter ville vi 
også spille spontant - en række såkaldt 
”pop-up” koncerter, fordi vi gerne ville  
dele musikken med nogle af de men-
nesker, man ikke normalt finder til kon-
certer. Et af de møder, der gjorde størst 
indtryk var, da vi spillede hjemme hos 
en fattig pensioneret bondekone og 
hendes naboer lidt udenfor Shanghai. For 
overhovedet at få lov at spille havde vi 
fået vores hotelreceptionist til på kinesisk 
at skrive vores ærinde: koncert hjemme hos 
dig - ingen betaling. Men derfra og så til at 
lave en aftale skulle vi bruge adskillige 
tolke for at forsikre hende om, at hendes 
beskedne hjem var den perfekte ramme 
for koncerten - mens hun pegede på 

naboens helt nye hus. Hun inviterede hele 
den lille landsby - fra de to piger på 6 og 8, 
der så gerne ville have et knus, men ikke 
turde spørge - til de allerældste i kørestol, 
der smilede tandløst. Efter koncerten in-
viterede bondekonen og hendes mand os  
på grøn te og cigaretter (som de ikke 
røg selv, men havde liggende til særlige 
lejligheder), og den gestus, der lå i først og 
fremmest at lytte interesseret på en musik, 
der kommer mange tusinde kilometer 
væk, og efterfølgende at invitere os in-
denfor i sit hjem på trods af, at naboens 
hus var meget finere, var aldeles rørende. 
Gennem musikken havde vi skabt et fæl-
lesskab med de mennesker, vi spillede 
for. Vi kunne intet sige til hinanden med 
ord - sproget var sat helt ud af funktion  
- så det eneste, der forbandt os, var mu-
sikken. 
Brølet fra de 15.000 tilskuere var nok 
højere, men at kunne kigge landsbyboerne 
i øjnene, mens vi spillede for dem, og 
mærke den gamle bondekone og hendes 
mands gæstfrihed, var et fantastisk møde. 
Filminstruktøren lavede i øvrigt en fin 
lille film ud af et af vores andre besøg - se 
linket nedenfor.
Alle disse skønne oplevelser samt en  
masse givtigt branche-netværk - bla. et  
interview i Kinas største jazzradioudsen-
delse med 10 mio. lyttere (!) - var bla. gjort 
muligt af det tilskud, vi fik fra Dansk 
Kapelmesterforening. En stor tak fra os 
begge.
Links til film findes her: 
http://kutimangoes.com/videos/

Gustav

Michael

Copenhagen Opera Festival 2016

31. juli – 7. august 2016

For ottende sommer i træk afholdes 
Copenhagen Opera Festival, der gennem 
de seneste år er blevet et af de mest 
populære indslag i den københavnske 
sommer. Igen i år vil festivalen fylde 

gader, stræder og åbne pladser med opera 
og masser af forventningsfulde pub-
likummer. 
Som noget nyt flyttes den store scene fra 
Israels Plads til spektakulære omgivelser 
på den nye Ofelia Plads ved Skuespilhuset. 
Publikum kan blandt andet se frem  
til at opleve store klassikere af Mozart  
og Wagner, unge stortalenter, børnefore-
stillinger, Opera på cykel, Operabingo, 
opera i private hjem og opera på vandet.  
Dertil er der masser af foredrag, debatter, 

fællessang og andre tilbud til det aktive 
publikum.

Sidste år trak festivalen mere end 25.000 
publikummer, og i løbet af de første syv 
år har Copenhagen Opera Festival med al 
tydelighed bevist, at opera appellerer til et 
stort og bredt publikum i alle aldre.

Festivalchef er Michael Bojesen 

Se al information om festivalen på 
www.operafestival.dk

symfoniorkestre må i det hele taget siges at 
være hårdt ramt i disse år. Antallet af mu-
sikere bliver stadig mindre med det resultat, 
at deres repertoire indskrænkes og dermed 
også publikumsinteressen på længere sigt.  
Men også landets andre musikinstitutioner 
rammes hårdt: Musikkonservatorierne må  
afskedige lærere med det resultat, at de 
studerendes undervisningstid til stadighed 
nedsættes. Musikskolerne får ikke de mu-
ligheder, de burde have for at få plads i  
den nye skolereform for ad den vej at 
kunne styrke vækstlaget af unge musikere. 
Transportstøtte, spillesteder m.m. rammes 
også – DEN LEVENDE MUSIKUDØVELSE 
LIDER HÅRDT!

Regeringen kalder ikke den 2% årlige ned- 
skæring for en besparelse, men et om-
prioriteringsbidrag. Jeg har svært ved at  
se, at der flyder nogle at de sparede penge 
tilbage til musikken. Kulturministeren har 
givet udtryk for, at så må de private fonde 
støtte kulturen endnu mere, end de allerede 
gør, men de store private fonde har alle ud-
trykkeligt sagt, at de gerne fortsat støtter 
kunst og kultur, men at de ikke vil fylde 
de huller, der er i alle budgetterne pga. of-
fentlige nedskæringer.

Foreningen
Det forløbne år har været et stille år for 
foreningen. Vi har ikke afholdt nogen kur-
ser, men kursusudvalget arbejder for tiden 
med at planlægge en række kurser i løbet 
af de kommende år. Resultatet af dette 
arbejde vil kunne læses i de kommende 
blade. Samarbejdet med den svenske diri- 
gentforening udmøntede sig dog i afhol-
delse af et en-dags seminar i Lund 18. 
sept. med titlen ”Orkesterledelse: om 
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fortsat fra forrige side....
lederskab, gruppepsykologi og orkester-
kultur i arbejdet med orkestret”. Seminaret 
var meget velplanlagt og -gennemført. I  
diskussionspanelet deltog fra dansk side 
Giordano Bellincampi og Toke Lund Chris-
tensen – begge medvirkede på bedste 
veloplagte vis. Jeg vil benytte denne lejlig-
hed til at takke den svenske dirigentforening 
for et spændende seminar.

Legater
Årets julekomsammen på foreningens 77-
års fødselsdag var meget velbesøgt og den 
musikalske stemning blev fint sat af et lille 
band med bl.a. Jonas Johansen og Nikolaj 
Bentzon – tak for Jeres indsats. Der blev 
uddelt følgende legater:
2 portioner af Arne Hammelboes Uddan-
nelseslegat, hver på kr. 12.000 til:

• Jonas Hunt og Peter Piotr Gasior
Arne Hammelboes Rejselegat på kr. 100.000 

• til Christian Kluxen.
Vi glæder os til i fremtidige blade at læse om 
hvad legaterne bruges til.

Fællesrådet for udøvende kunstnere
Dette er stadig et vigtigt samtaleforum for  
de 8 udøverorganisationer. Vi mødes 3 
gange årligt og drøfter stort og småt af 
fælles interesse. I det seneste år har de op-
havsretslige spørgsmål fyldt meget. Vores 
forening er i den sammenhæng lille, vi har 
ikke ansat jurister m.m. og er derfor absolut 
afhængige af den vigtige orientering, vi her 
får fra de store forbund.

Dansk kunstnerråd
Også samarbejdet i Dansk Kunstnerråd er 
vigtigt for os. En af Kunstnerrådets vigtige 
opgaver er at tydeliggøre kunstens og  
kunstnernes betydning for samfundet og  
samfundsudviklingen. I det forløbne år har 
Dansk Kapelmesterforening således del-
taget i en arbejdsgruppe vedr. kunstens og 
kulturens placering og betydning i public 
service-begrebet. Arbejdet mundede fore-
løbig ud i en happening i januar 2016, hvor 
bl.a. kulturministeren og det meste af det 
arbejdende public-service-udvalg deltog. 
Det lykkedes at sætte fokus på kunstens og 
kulturens store betydning også i fremtiden, 
og det er vores håb og tro, at denne be-
givenhed har været med til, at arbejdet i 
public-service-udvalget får mere fokus på 
netop kunst og kultur.

I den forbindelse kan det nævnes, at der 
også fra kunstnerside presses på for at få 
Danmarks Radio til at indse, at deres public 
service-forpligtelse i højere grad end nu skal 
omfatte musikproduktion og formidling. 
Jeg vil pointere, at vi absolut ikke ønsker 
et mindre DR – som kulturministeren har  
givet udtryk for – men derimod gerne ser  
et fortsat stort og stærkt DR, som sam- 
arbejder mere med bl.a. udøver-organisa-
tionerne.
En udløber af Dansk Kunstnerråds ar-
bejde er sammen med en lang række 
kunstnerorganisationer at arrangere ”Ro- 
sengade – Kunst og Kultur” under Folke-
mødet på Bornholm. Formålet er her at sætte 
kunst og kultur på den politiske dagsorden 
gennem debatter, quizzer, levende musik  
og fællessang. Det var igen i år medlemmer 
af Dansk Kapelmesterforening, som stod for 
afholdelse af fællessang både i Rosengade 
og ved åbningen af selve Folkemødet

Økonomi
Foreningens og Kapelmesterfondens ø- 
konomi har det godt. Det er glædeligt, at 
fondens afkast stadig gør det muligt at 
udbetale kapelmesterydelse. Denne er af-
hængig af afkastets størrelse, så vi må håbe 
på fortsat gode tider for fondens udbytte.
En stor del af bestyrelsesarbejdet går med 
at fordele kollektive rettighedsmidler til  
de mange ansøgere vi får. Antallet af an- 
søgere er støt stigende, og det er en af de  
store glæder i bestyrelsesarbejdet at kunne  
medvirke til, at så mange musikarrange-
menter kan gennemføres. Jeg er overbevist 
om, at hvis vi ikke rådede over disse 
kollektive midler, var der en lang række 
musikaktviteter i dette land, som ikke kun-
ne gennemføres. Af de kollektive midler fra 
Gramex og Copydan har vi i år givet tilskud 
til 177 formål med i alt kr. 1.751.000. Til 
hvilke kan man læse i bladet.

Gramex
Det er glædeligt at kunne konstatere, at 
de kollektive midler fra Gramex fortsat 
ligger stabilt på et højt niveau. Det er et 
udtryk for, at det fortsat lykkes Gramex at 
inddrage nye aktører til betaling for brug af 
musikproduktion. 
Gramex har i lighed med de andre kollektive  
forvaltningsorganisationer vedtaget nye  
vedtægter som følge af den ny lov om  
kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder. 

Denne lov, som formodentlig endeligt 
vedtages i dette forår, er et resultat af et 
EU-direktiv, som har til formål at gøre 
fordelingen af rettighedsmidler mere ret-
færdig og gennemsigtig. Desværre får 
dette den betydning, at begrebet kollektive 
rettighedsmidler helt forsvinder. Hvor stor 
betydning, det vil få for det beløb, vi har 
til rådighed til uddeling, kan ikke siges på 
nuværende tidspunkt, men vi må nok se i 
øjnene, at det bliver noget mindre end nu. 

Copydan
Også Copydan er omfattet af den nye lov. 
Således har alle AVU-foreningerne vedtaget 
nye vedtægter.
For at kunne efterkomme ønsket om større 
gennemsigtighed i pengefordelingen både 
fra Copydan til de enkelte foreninger og 
fra foreningerne til deres medlemmer går  
man i gang med et eftersyn af hele for- 
delingspolitiken for at sikre, at alle ret-
ningslinier for uddeling af rettighedspenge 
følges.

Om de enkelte AVU-foreninger kort
Copydan arkiv
Uddeler penge fra en arkivaftale med DR. 
Aftalen giver DR ret til genudsendelse af 
sit store arkivmateriale på følgende kanaler: 
DR K, DR Ramasjang, DR Ultra og DR 
3. Der betales altså ikke genudsendelses-
honorar til den enkelte medvirkende af 
DR. Betalingen for genudsendelse på disse 
kanaler udbetales via Performex. Den første 
udbetaling skulle være sket i efteråret 2015.
Søgetjenesten Bonanza omfattes ikke af 
denne aftale. Man regner fortsat med, at 
Bonanza skal overtages af bibliotekerne.

Copydan AVU-medier
Har til formål at sikre, at uddannelses-
institutioner mod betaling til rettigheds-
haverne kan anvende audio-visuelt ma- 
teriale i undervisningen. Udbetaling sker  
som kollektive midler direkte til udøver-
foreninger m.m.

Copydan Kulturplus
Denne forening hed tidligere Båndkopi. Da 
den afgift, der ligger på blanke kopimidler 
(bånd, CD m.m.), er for stærkt nedadgående 
(der eksisterer dog den aftale, at staten 
kompenserer for denne nedgang), er 
denne forenings indtægter gennem de 
senere år faldet. Da ordningens formål er 

at kompensere kunstnernes manglende 
indtægt pga. den omfattende kopiering, og 
da denne kopiering i dag i langt højere grad 
foregår på digitale medier (Smartphones, 
tablets, computere m.m.), arbejdes der 
stadig på at få lagt en kopieringsafgift på 
salget af disse. Som i AVU-midler sker 
udbetaling som kollektive midler direkte til 
udøverforeningerne.

Copydan Verdens TV
Denne forening hed tidligere Kabel-TV, 
men da retransmission i dag også foregår 
via en lang række andre TV-distributører 
(satellit-TV, bredbånds-TV m.m.), har 
foreningen skiftet navn. Der er gjort et 
stort arbejde for at pålægge alle disse nye 
distributører en rettighedshaverafgift, lige- 
som det er lykkedes at få de mange nye 
digitale tjenester afgiftsbelagt. Økonomien  
i Verdens TV har derfor udviklet sig  
meget positivt, og der er ganske pæne 
beløb at hente for rettighedshaverne. 
Penge til kapelmestre udbetales af Dansk 
Kapelmesterforening, og for at få del i 
udbetalingen er det nødvendigt at indsende 
kopi af kontrakter til kassereren.

Lille Skiveren
Vi har i sameje med seks andre foreninger 
fortsat andel i Lille Skiveren og råder over 
3 uger årligt. Datoer fremgår af bladet, og 
tildeling foregår efter lodtrækning blandt 
de indkomne ansøgninger. Huset er stort – 
der er ca. 10 sengepladser – og gennemgik  
i 2012 en omfattende modernisering. Det 
kan stærkt anbefales at bruge dette unikke 
sted.

Medlemsbladet
Vores blad Kapelmesteren udkommer fort- 
sat 3 gange årligt. Det lykkes fortsat at 
bringe en masse nyheder og aktuelle og 
fagligt relevante artikler, og det er ligeledes 
glædeligt at se, at flere og flere medlemmer 
skriver indlæg til bladet. Bodil Heister gør et 
kæmpe arbejde som redaktør og skribent for 
at gøre bladet vedkommende for os alle – vi 
skylder hende stor tak for det arbejde.

Facebook
Foreningen har en lukket facebook-gruppe 
kun for medlemmer (p.t. 100). Der er en del 
aktivitet på gruppen, og jeg opfordrer alle 
medlemmer om at tilmelde sig hos Bodil 
Heister.

Bestyrelsen
Som tidligere nævnt er bestyrelsen en 
arbejdende bestyrelse, hvor hvert medlem 
må bidrage til at løse de mange opgaver. 
Derfor er det vigtigt, at bestyrelsens sam-
mensætning afspejler den meget brogede 
flok, som medlemmerne udgør. Det er 
en meget stor glæde at arbejde med den 
siddende bestyrelse, vi er gode til at lytte 
til hinanden, til at respektere hinandens 
ekspertise, og jeg vil gerne takke hele be-
styrelsen for dette forbilledlige og frugtbare 
samarbejde, som forhåbentlig er til gavn for 
alle vores medlemmer

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

Ad dagsordenens pkt. 4 
– Valg til bestyrelsen 
Bodil Heister og Jonas Johansen afgik efter 
vedtægterne, men var indstillede på genvalg 
og blev genvalgt med akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 5 
– Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter valgtes Michael Bojesen og 
Jonas Viggo Pedersen med akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 6 
– Valg af Statsautoriseret revisor
Som revisor genvalgtes Benny Jensen med 
akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 7 
– Eventuelt indkomne forslag fra 
bestyrelsen eller medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

Ad dagsordenens pkt. 8 
- Fastsættelse af kontingent og indskud 
- Bestyrelsen foreslår uændret indskud 
kr. 500 og kontingent kr. 900 halvårligt
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 9  – Eventuelt
Der var herefter under punktet Eventuelt en 
debat.

Kjeld Lauritsen rejste som en god ting, at 
Tivoli har tilknyttet et lille nyt orkester for 
rytmisk musik.

Torben Kjær spurgte til muligheden for at 
modtage rettighedspenge for musik, som 
man for længe siden havde medvirket til. 
Peder Kragerup præciserede, at det bedste 
var at have den originale kontrakt. Men 
ved genudsendelser, så skal man gerne 
notere ned, hvornår der sendes, så man 
kan regne et kabel-TV-vederlag ud. Man 
skal som rettighedshaver selv holde øje. 
Michael Bojesen nævnte, at DR ind i mellem 
kan være behjælpelig med et udtræk fra 
deres database. Ove Krüger pointerede, at 
der mangler dannelse i dagens Danmark. 
Han ville gerne indskærpe, at bestyrelsen 
havde øje for at øge frekvensen af kronikker, 
artikler, indlæg m.v.

Michael Bojesen nævnte, at der også er lys-
punkter, da skolereformen nogle steder har  
ført til en øget indsats. Derudover har klas-
sisk musik et mere stabilt publikum, og en-
kelte orkestre og ensembler viser nye veje. 

Nikolaj Bentzon pegede på muligheden 
for samarbejde mellem landsdelsorkestre 
og foreningen om udvikling, koncerter og 
aktiviteter. Der var røster, der pegede på, 
at man ikke skulle blive subsidierende fra 
foreningens side, men hellere understøtte 
det reelle behov for kapelmestre bredt.

Viggo Steincke nævnte, at det kunne være 
værd at blive en stemme på kulturmødet på 
Mors. Det ville bestyrelsen overveje.

Jørgen Lauritsen havde spørgsmål til regn-
skabet om udviklingen i Verdens-TV – Kabel-
TV midler. Peder Kragerup redegjorde for, 
at der havde været tale om en ekstraordinær 
hensættelse grundet udenlandske kunst-
nere, der gav en forskydning. 

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

Jesper Grove Jørgensen      Pernille Backhausen
          Formand        Dirigent og referent 

   Formanden                  Foto Viggo Steincke



nye udgivelser

Rigt musikliv i Ansager
Det startede i 1999, hvor Helge Engel- 
brecht og hans kone åbnede Musik  
Galleriet i Helges svigerfars tømrer-
værksted, og i 2009 åbnede de Marie-
haven på nabogrunden og har siden 
haft sommerkoncerter med mange be-
søgende. De er selvkørende på alle måder 
og arbejder for egne lånte penge uden 
økonomisk støtte eller sikkerhedsnet.
Neighbours & Friends er ramme og 
backup for alle solister i Mariehaven, 
hvor de også har masser af bands på 
besøg. 
De producerer selv TV-programmer og 
er i det hele taget selvhjulpne. I Ansager 
er Musik Galleriet og Mariehaven 
byens motor for vækst og udvikling.
Helge Engelbrecht har med hjælp fra 
Varde Kommune og i samarbejde med 
Ansager by etableret Ansager Byud-
viklingsforening. www.musikgalleriet.dk 

Jonathan Ofir – ny cd
Vivaldi – Dixit Dominus, 
Magnificat, Gloria
Medvirkende: 
Copenhagen soloists, 
solistisk kor og ensemble på barok- 
instrumenter,  dirigent Jonathan ofir.
”dette er en liveoptagelse af Copenhagen 
soloists julekoncert fra november 2015, 
som samler de tre store vokalværker. 
vivaldis storhed som vokalkomponist er ikke 
blevet opdaget i lige så høj grad som hans 
evne med instrumentalmusik. 
Mange har nok opført eller hørt gloria, og 
måske også Magnificat, men dixit dominus 
rv 595 er meget sjældent opført/optaget – 
så vidt vi ved, er det første gang, den bliver 
opført og optaget i danmark”.
udgivet i marts på forlag Cs 

Jørgen Svare – ny cd
Sessions in the Cellar
Jørgen svare Jazz vibes, 
danmarks “førsteklarinettist” 
Jørgen svare er tilbage på vores heftige 
opfordringer. den elegante musiker, der i 
28 år rejste verden tynd med papa bue, har 
samlet et fornemt kammerensemble med 
vibrafonisten kaare Munkholm, bassisten 
Jens skou olesen og trommeslageren 
benita Haastrup. en mesterlig skive med 
fræk, frodig og elegant klarinetspil. svare 
fyldte 80 år i december. Men det høres ikke. 
Han spiller stadig som en sand champ. 
”på denne Cd præsenterer jeg min nye 
gruppe Jørgen svare Jazz vibes, et nyt 
koncept med klarinet, vibrafon, bas, 
trommer og jeg selv som kapelmester og 
klarinettist. det var tid til et skifte efter 
mange år i papa bue’s viking Jazz band 
og 30 år med egne trioer, kvartetter og 
kvintetter”.
udgivet på olufsen records i december 
2015.

Jorge Cordero – ny cd
Mi universo
Medvirkende: Jorge Cordero, 
Mick Cordero, luisito 
Quintero, yonathan Cruz, 
rafael rodriguez, Christo delgado, Jose 
Humberto Martin og Carlos diaz.
som et af europas mest turnerende og pris- 
belønnede salsaorkestre leverer Jorge  
Cordero & los gran daneses latinameri-
kansk dansemusik på højeste niveau. uanset 
hvor de optræder, formår bandet altid at for- 
føre publikum med deres karakteristiske 
cubanske energi. bandet blander det bedste  
fra cubansk timba, new york-salsa og ele-
menter af pop, rock og reggaeton. det ti  
mand store orkester, der tæller både danske  
og cubanske musikere, har turneret i latin-
amerika, usa og de fleste europæiske lande.
”Mit 8. album Mi universo er optaget i 
spanien, new york og danmark. det er salsa 
musik med cubanske rødder, men også 
præget af mit liv i danmark og af tendenser 
fra usa og den latinske verden”. 
udgivet i april på forlaget  gateway

azz klummen

af Fredrik Lundin

Jeg skriver i denne tid musik 
til mit nye orkester og spørger 
mig selv hvorfor ?

Hvorfor skal jeg fylde flere toner ud i det i 
forvejen overfyldte tonehav?
Hvad gør min musik relevant ?

Samtidig pågår der i øjeblikket (april) i 
jazzmiljøet en ophedet diskussion om, 
hvorvidt Jazzhouse’ repertoireprofil er 
for smal. Ud af denne debat rejser sig af 
graven nok en gang det gamle skænderi, 
om hvor rummeligt begrebet jazz kan 
tænkes at være, og værre endnu, hvorvidt 
en musiks stilmæssige karakteristika 
(tonal/ikke tonal, akustisk/elektrisk, 
fast/frit meter) i sig selv siger noget om 
dens grad af progressivitet, og dermed 
hvor relevant den er.

For mig at se handler det ikke om 
ingredienserne i sig selv, men hvordan 
man blander dem.
Jeg bilder mig ind, at jeg altid kan mærke, 
om der hos kunstneren er en indre trang 
til at flytte om på møblementet.
Graden af omindretning, eller hvilken 
type møbler det drejer sig om, er ikke 
væsentlig, når blot musikken forlenes 
med den energi, der opstår i kunstnerens 
baksen med elementerne og rammerne.
Min personlige løsning er at forsøge 
at indrette med møbler fra forskellige 
tidsperioder eller af vidt forskellig stil. 
Jeg tager på shoppingtur i andre varehuse 
end jazzens, og jeg tror ikke, at andre end 
jeg selv kan høre, at jeg låner fra dubstep-
musikeren James Blake eller kompo-
nisten Bela Bartok, men jeg bringes til  
ikke at vandre i de samme gamle, slidte 
spor rundt i de musikalske rum, og 
forhåbentlig flytter det musikken den 
smule, der gør den relevant for andre 
også.


