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                               JULEHYGGE 
                     for Dansk 

            Kapelmesterforenings 
              medlemmer

                          Onsdag d. 21. december 
                        kl. 16.00 - 18.00

på GUSTAVS BISTRO 
Classensgade 11 A, 2100 Østerbro
ved Lille Triangel.

Vi serverer Pain d’Epice, julegløgg og  
andre gode ting, og der vil være tango-
musik, quiz og uddeling af priser.

Vær med til at fejre foreningens 79 års 
fødselsdag og mød kolleger til hyggeligt 
samvær.
Tilmelding 
senest 14. december 
til sekretæren
sekretaer@kapelmesterforening.dk
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RUNDE FØDSELDAGE
24. nov. Erik Hammerbak 75 år
27. nov. Steen Hansen 50 år
28. nov. Jesper Thilo 75 år
7.   dec. Kresten Osgood 40 år
6.   jan. Emil de Waal 50 år
17. jan. Claus Waidtløw 50 år
29. jan. Svend Kragelund 70 år
8.   feb. Elith Nykjær Jørgensen 80 år
26. feb. Bodil Heister 65 år
27. feb. Poul Erik Christensen 75 år
9.   mar. Inge Fabricius 65 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke.

NY OPERACHEF
Michael Bojesen bliver ny operachef for 
Malmö Opera pr 1.7.2017. Han overtager 
posten efter Bengt Hall.
Malmö Opera regnes for en af Nordens 
førende. Som operachef får Michael  
Bojesen det administrative og kunstne-
riske ansvar for over 300 ansatte fordelt på 
orkester, kor, værksted og administration.
 
CD-NOMINERING
Kapelmester Saul Zaks er nomineret til 
Latin Grammy 2016 i USA, for deres nye 
album Sax to Tango med Julio Botti og 
Pablo Ziegler (se mere på bagsiden).

DANSK KAPELMESTERFORENINGS 
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NYT OM MEDLEMMER 
 NYT FRA FORENINGEN            

  NYHEDER  ved Bodil Heister 

KUNSTEN AT SæLGE SIG SELV 
– ET SEMINAR I SEPTEMBER
Dansk Kapelmesterforening holdt se-
minar i København om, hvordan man 
som dirigent kan slå igennem og komme 
ud til orkestrene.
En længere artikel kommer i næste 
nummer af bladet, men vi kan allerede 
her løfte lidt af sløret for nogle af de 
udfordringer, de unge og nye dirigenter 
er oppe imod. 
Palle Kjeldgaard, tidl. musikchef i Aarhus 
SymfoniOrkester, fortalte levende om de 
misforhold, dirigentfaget er omgærdet af.
”Man kan se alt om en dirigent på de  
første 3 minutter” – men så har en diri-
gent kun ét skud i bøssen og har ikke 
plads til at udvikle sig. Det giver en 
Maestroficering, dvs. en fornemmelse af, 
at dirigenten er den fødte mester. Hvor-
dan skal man nogensinde kunne udvikle 
gode dirigenter, hvis man ikke tror på, at  
der er mulighed for og plads til forbedring?
”Orkestermedlemmerne har ret og pligt til 
at have medindflydelse på dirigentvalg” – 
men det er for nemt at nedlægge veto. Et 
nej er uforpligtende for den, som siger nej, 
men kan være en absolut forhindring for 
dirigenten.
Landsdelsorkestrene har to særlige for-
hold. Dels indgår de som praktikorkestre 
under DKDMs dirigentklasse – hvad der 
gør det svært for dirigenterne at komme 
igen efter uddannelsen, fordi musikerne  
har set dirigenterne i den autoritetssvæk-
kede undervisningssituation. Og dels 

har de i sæsonplanlægningen mindre 
og mindre plads til de små koncerter 
– som ellers er oplagte til at prøve nye 
dirigenter af, førend de kastes ud i et 
torsdagskoncertprogram.
Orkestercheferne vil allerhelst hyre diri-
genter på baggrund af testimonials fra 
troværdige kilder, såsom andre dirigenter 
eller solister. Det er mange gange sikrere 
for orkestrene end at tage de dirigenter, 
der foreslås af agenter. 
Som ny dirigent er der et par typer kon-
certer, man absolut skal undgå: 
Solistkonkurrencer! Hvis der kommer  
f. eks. fire finalister i en violinkonkurrence, 
som skal spille det samme værk på 
hver sin måde, så skal det være en 
dirigent, orkestret kender i forvejen. Er-
faringsmæssigt bliver nye dirigenter ikke 
hyret igen, hvis solistkonkurrencen er 
første gang, de møder orkestret.
Skanderborgkoncerter er et specifikt be-
greb for ASO, men det dækker over en 
koncert på en time med kun fire timers 
prøve, midt i et helt andet forløb. Det er 
også en næsten umulig opgave at løfte for 
en ny dirigent. Palle Kjeldgaards råd er 
klart: Sig NEJ til den slags koncerter!
Men hvad sagde Sune Hjerrild, René 
Bjerregaard, Giordano Bellincampi og 
Christian Kluxen? Følg med i næste 
nummer af bladet, om agenternes rolle, 
militærorkestrene, dirigentens forhold til  
samarbejdspartnere mv. og om vejen som  
assisterende kapelmester. 
Jonas Viggo Pedersen

LILLE SKIVEREN I SKAGEN
1 uges ophold for kun 1.500,- pr uge 
for medlemmer af Dansk Kapelmester-
forening kan lejes i uge 3 (13. - 20. januar), 
uge 4 (20. - 27. januar) og uge 9 (24. februar 
- 3. marts) 2017.
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 vil blive trukket lod blandt de 
indkomne ansøgninger.
Deadline:
5. december for uge 3 - 4
5. januar for uge 9.
Send ansøgning til sekretæren.

MINDEORD OM JØRGEN BERG
Født 4. juni 1928.  Død 25. september 2016.
Kapelmester, docent, organist Jørgen Berg 
er død 88 år.
Jørgen blev i 1950 organist fra DKDM, fik 
eksamen i musikpædagogik, hørelære 
og diplomeksamen i musikteori og -his-
torie. Det blev også til studier i orgel, 
klaver og direktion. Han virkede fra 
1953-58 som organistassistent ved Dom-

CITAT AF RICCARDO MUTI
”Man behøver ikke gestikulere som en 
vindmølle. Man kan også dirigere med 
øjnene. Et orkester opdager hurtigt, om en 
dirigent har karisma eller ej”.
(læs artiklen side 15 af Ove Krüger)

CITAT AF BUSTER BAILEY
Tilbage i halvtredserne siger klarinettisten 
Buster Bailey (som også er med på det 
berømte foto side 23 fra Harlem) ifølge 
Nat Shapiro og Nat Hentoffs bog Jam 
Session: “Det er vanskeligt at spå om 
jazzens fremtid. Jo længere jeg spiller, des-
to mere går det op for mig, at jeg nu er 
tilbage, hvor jeg begyndte. Jeg spiller den 
gamle jazz og tjener flere penge. Flere og 
flere musikere hælder også til Dixieland 
nu eller prøver på at lære den, for det er 
den eneste musik, man kan tjene noget fast 
og ordentligt ved.” Trompetisten Bobby 
Hackett replicerer: ”Det er nu pudsigt 
at høre de dér unge knægte prøve på at 
spille som gamle mænd.”
(læs artiklen side 23 af Søren Siegumfeldt)

kirken, Vor Frue Kirke, Frederiksberg 
Slotskirke og fra 1988 ved Brønshøj Kirke 
i ti år. Han dirigerede flere landsdelsor- 
kestre samt Radiokoret, ligesom han var  
dirigent for KFUM-sangerne fra 1958- 
1991. Jørgen havde i en årrække job som 
dirigent i Studentersangforeningen og 
Euphrosynes Symfoniorkester.
Jørgen var i 30 år docent i korsang og  
–direktion ved DKDM .
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Jeg besøger ofte en af vores fine danske 
musikere, der nu tilbringer sin livsaften 
på et ældrecenter.

Et moderne byggeri med fine faciliteter. 
Hver beboer har sin egen lejlighed med 
masser af plads og med mulighed for 
mange aktiviteter både i selve lejligheden 
og i centrets fællesrum.

Men: der hersker en stor ensomhed 
beboerne imellem. Der er ingen fælles 
berøringsflader bortset fra centret, dets 
måltider og aktiviteter.

Kapelmesterens 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

Samtidig er det jo sådan, at med den 
fremskredne alder sætter hukommelses-
svigt ofte ind. Det er svært at huske, hvad 
der er sket i løbet af dagen - ja, for blot få 
minutter siden. 
Bortset fra når talen falder på musik! Her 
er hjernen nærmest helt intakt!! Vi kan 
sidde og diskutere de fineste små detail-
ler i komplekse værker, nuanceforskelle, 
tempoforskydninger osv. Og pludselig 
bliver livet meget mere meningsfuldt og 
inspirerende!

Det får mig til at tænke på en herlig film, 
jeg så for en hel del år siden: en reportage 
om det alderdomshjem, som Verdi 
etablerede i Milano for pensionerede 
sangere og musikere, og som den dag i 
dag eksisterer i bedste velgående. 
Huset hedder selvfølgelig Casa Verdi. 
Her kan mennesker, der har givet hele 
deres livsværk til musikken, mødes i et 
bofællesskab, hvor musikken stadig er i 
centrum. 

FORMANDEN MENER
Dansk Kapelmesterforening 
er på mange måder en unik
forening. Der findes kun gan-
ske få tilsvarende dirigent-
foreninger i andre lande, og ingen af disse 
er så bredt dækkende som vores forening.

Vi er en broget skare, men sammenlagt 
besidder vi en ekspertise inden for 
stort set alle musikgenrer, som sammen 
med den begejstring og interesse for at 
udbrede kendskabet til musik, som for 
os alle er grundlaget for vores daglige 
virke, burde gøre vores forening til 
en central medspiller, både når det 
gælder det brede udøvende musikliv og 
musikundervisning på div. niveauer. 

Nok er hele kunst- og kulturlivet under 
pres i disse år, men inden for musiklivet 
findes der adskillige lyspunkter: aldrig 

har så mange gået til koncerter, aldrig har 
opfindsomheden mht. til programlægning 
og koncertformer været større, aldrig 
har det pædagogiske arbejde, som de 
professionelle ensembler udfører, været 
mere udbredt og mere helhjertet udført, 
aldrig har antallet af børn og unge, som 
synger i kor været større, fællessangen 
har gode tider, og morgensangen er ved 
at vende tilbage i skolerne. Meget mere 
kunne nævnes. 

Denne positive udvikling er sket på 
trods af, at de offentlige midler til 
musikformidling og musikudøvelse er 
for stærkt nedadgående. Man kan vel 
sige, at der blandt de drivende kræfter i 
musiklivet er så stor entusiasme, at man 
(og det vil også sige vores forenings 
medlemmer) sætter musikudøvelsen i 
højsædet og ikke pengene. Dermed ikke 

Der tales musik, der spilles musik, der 
undervises musik - kort sagt: der LEVES 
musik! Et vidunderligt, livsbekræftende 
sted, hvor respekten for mennesket og 
dets evner er i centrum. 
Verdi sagde selv om Casa Verdi, at af alle 
de værker, han havde skabt i sin levetid, 
var det Casa Verdi, han satte højest. 
Det forstår man, når man ser, hvordan 
beboerne mødes i deres fælles passion 
selv i deres høje alder.

Var det ikke noget for os her i landet at 
etablere et sådant sted, hvor de, der har 
viet deres liv til musikken, og som bærer 
den dybt i sig helt op i alderdommen, 
fortsat kan leve et meningsfuldt socialt liv 
sammen med ligesindede ? Er det en helt 
utænkelig tanke??

Gå ind på http://www.casaverdi.org (teksten 
findes på italiensk og engelsk) og se, hør 
og læs - og bliv inspireret! 

være sagt, at vi ikke skal arbejde for en 
mere rimelig aflønning af vores arbejde 
som musikere og pædagoger, og for at  
kunsten og kulturen får en mere central 
placering i den offentlige debat – for det 
skal vi. 

Offentlig velfærd er mere end hospitaler, 
skoler, plejehjem m.m. Det er også kunst. 
Hvor ofte er det ikke fastslået vi-
denskabeligt, at musik har en gavnlig 
virkning på mennesker i alle henseender, 
og det må vi alle holde fast i. Vores 
forenings medlemmer kan – netop med 
den brede ekspertise vi besidder – spille 
en rolle på nationalt og ikke mindst lokalt 
plan  i bestræbelserne på at give musikken 
bedre vilkår til gavn for hele samfundet.

Jesper Grove Jørgensen

De særligt glitrende år for Kapellet var 
utvivlsomt de første tre fjerdele af det 20. 
århundrede, hvor en perlerække af store 
dirigenter gæstede Danmark og lagde 
alen til københavnernes musikoplevelser. 
Den side af sagen overdriver bogen 
selvsagt ikke, da det er orkestret, der er 
hovedpersonen. Men der var engang. 
Der var jo engang, da Odd Fellow 
Palæets herostratisk berømte koncertsal 
endnu stod og lagde podie til giganter 
som Otto Klemperer, Georg Solti, Egisto 
Tango, Herbert von Karajan, Edwin 
Fischer, Ferenc Fricsay, Erich Kleiber, John 
Barbirolli, Sergiu Celebidache og Leonard 
Bernstein. De to sidste fik næsten taget til 
at flyve af koncertsalen. Uforglemmelig 
blev Bernsteins opførelse af Nielsens 
Espansiva. Men den, der oplevede 
Celebidaches kapelaften med Leonora 
nr. 3, Debussys La Mer og Beethovens 5.,  
har også noget umisteligt at tage med til 
den øde ø – eller evigheden.
At samarbejdet ikke altid var lige lyk-
keligt, og at flere musikere ønskede 
den krævende og temperamentsfulde 
rumæner hen, hvor de eksotiske kryd-
derier trives, var der vist ikke tvivl om. 
I bogens afslutning portrætteres hele det 
nuværende kapel anno 2014 med fine 
billeder af Caroline Bittencourt. Gruppe 
for gruppe er musikerne stillet op i 
Operaens foyer. Pauke og slagtøj er dog 
foreviget rundt om billardbordet, hvorfor 
er ikke godt at vide, måske en intern vits. 
Man kan ikke lade være med at tænke 
på, hvordan disse moderne musikere af  
totusindogtierne af begge køn  – i flere 
grupper flest yngre kvinder – ville 
have reageret på de gamle temmelig 
diktatoriske kapelmestre, når de som en 
Celebidache i særdeleshed tog den store 
tur.
Måske det allermest bevægende i hele 
værket er listen i nummerorden efter 
ansættelse over musici fra 1448 til 2013. 
Den første hedder simpelthen Walther 
og spillede trompet. Kapellet bestod også 
dengang af sangere. Mænd vel at mærke: 
nr. 8 tenoren Frantz, nr. 10 altsangeren 
Niclas, hvordan det så har lydt. Den sidste 
på listen hedder Brit (Halvorsen) og spiller 

DE KONGELIGE MUSIKANTER
FLOT BOG OM VERDENS æLDSTE 
FORTSAT LEVENDE ORKESTER

af Georg Metz

Det foreliggende værk er 
ikke det endelige og finale 
om Det Kongelige Kapel. 
Skriften er sat generøst stor i punktet, 
letlæst, underholdende, billederne strøet 
generøst over siderne og illustrerer 
relevant de korte artikler – ikke alle lige 
dybe i anslaget. Kort sagt  forekommer 
kapelmusici nr. 862 og 896, Troels 
Svendsen og Mogens Andresens  store bog 
om Kapellet redigeret af Inger Sørensen 
og med undertitlen: Verdens ældste orkester 
mere som coffee table end ultimativt 
værk. Når det er sagt, fremstår bogen med 
sine 276 store sider som en indbydende 
sympatisk indgang til Det Kongelige 
Kapels bevægede historie, til orkestrets 
egenart og til de mange koder, der må 
tydes for at begribe forudsætningerne 
for dette enestående fænomen i dansk 
musikhistorie og kultur. 
Bogen er bygget kronologisk op i jour- 
nalistisk rubricerede højde- og vende-
punkter. Et af de mere dramatiske indtraf 
i 1786, da Johann Gottlieb Naumann 
(musicus nr. 432) ankom til København, 
reformerede et da nedslidt og ringe 
fungerende orkester, fik skiftet ud på 
bænkene og suppleret antallet af musikere 
op til 29. Naumann lagde med den senere 
Frederik 6., der i øvrigt var umusikalsk og 
ikke meget for kunst, hermed grunden til 
det topprofessionelle ensemble, vi kender 
i dag. Ved festlige lejligheder udvidedes 
de kongelige musici med ”orkestret”  af 
assistenter, en siden da velkendt trafik, 
hvorved Kapellet kom til at ligne et 
moderne symfoniorkester.

fra 2013 fløjte i Det Kongelige Kapel. 
Nogenlunde midt i medlemsrækken 
hedder nummer 657 ansat i 1889 i øvrigt 
Carl Nielsen. 
Et andet værk, der blev udgivet for 
nogle år siden, opsummerer samtlige 
registrerede kapelkoncerter. Så er der styr 
på det med medlemsliste, og hvad de 
spillede dengang og siden.
At bogen ikke er ude på skrammer 
fremgår af kapitel 76 med rubrikken: En 
gave – Operaen. Ikke med antydningen af 
et ord nævnes den bitre konflikt mellem 
bygherre og arkitekt, der opstod som 
følge af førstnævntes tendens til det 
stejlt enerådende. Forklaringen på denne 
udeladelse af et veldokumenteret forløb, 
som jo ikke er uvigtig i betragtning af de 
mange kiks i byggeriet og den æstetiske 
blamage i huskroppens udformning og 
irritationsmomenterne for personalet, for- 
klares velsagtens i listen over bogens 
sponsorer. 
Tryggere føler den kritiske læser sig 
unægtelig ved forfatternes veloplagte 
fortællinger om Kapellets ældre historie. 
Der er meget at hente. Man skal for resten 
ikke glemme, at Kapellet og hvad der i 
øvrigt foregik på Kongens Nytorv, altid 
var the talk of the town, før verden gik af 
lave, hvilket den jo har været siden.
Med nævnte forbehold og i håbet om  
engang en mere dybdegående hi- 
storie om en så central institution i Dan-
markshistorien anbefales nr. 862 og 896´s 
store bog om deres gamle arbejdsplads.

BØGER fRa HyldEn



Vi sidder i et lydstudie i en 
baggård midt i det gamle 
København en lun sensom-
merdag. Carsten har taget toget kl. 5 i 
morges fra Århus til København for at 
mixe jule-cd’en i københavnerstudiet 
med sin vokalgruppe Concert Clemens,  
som lydmanden har optaget i Markus-
kirken i Århus. 

Domkantor i Århus
Carsten Seyer-Hansen er uddannet i mu-
sikvidenskab og filosofi, men spillede 
også orgel et par år, inden han fik stil-
lingen som domkantor i Århus Domkirke.

 

Det er den største domkirke i Danmark 
og ligger lige ved siden af Århus Teater. 
Det er sjovt at bemærke, at der er indsat 
en drage i udsmykningen på teatret, som 
stirrer over mod Domkirken. Arkitekten 
Hack Kampmann (som også har bygget 
Marselisborg Slot) blev gal på biskoppen, 
som ikke syntes, man kunne bygge et 
så ugudeligt hus klos op ad kirken, så 
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Jeg tror på, at hvis der er flere 
kordirigenter, 
så kommer der flere kor, 
og hvis der er flere kor, så bliver de 
bedre …
INTERVIEW MED KORDIRIGENT OG DOMKANTOR CARSTEN SEYER-HANSEN
af Bodil Heister

teatrets arkitekt lavede en drage, som 
stirrer vredt og spytter over mod kirken.  
Der har kun været en kantor i Århus 
Domkirke i 13 år - kantorstillingen fandtes 
ikke i Århus før 2003  – eller rettere: der 
havde ikke været en kantor i et par 
hundrede år. I gamle dage var det helt 
almindeligt med et kantori. 
Der er 16 sangere i domkirkens kantori, 
som Carsten dirigerer, og så er der 
naturligvis ansat en domorganist og en  
organistassistent, som også akkompag-
nerer kirkens drengekor.
Musikken bliver prioriteret meget højt,  
og koret synger hver søndag ved guds-
tjenesterne. Kirken er fyldt med musik, 
og koret synger ikke kun oppe fra orglet, 
men også ude i selve kirkerummet – de 
laver koncerter og indspiller cd’er. 
Kirken er kendt for sit høje kirke-
musikalske niveau. Det er en beslutning, 
som menighedsrådet har truffet, for det 
koster jo nogle penge. 
Kantoriet har også projekter med Århus 
Jazzorkester, og de har en turné dette 
efterår med et nyskrevet Requiem af 

Jakob Buchanan, hvor også Marilyn 
Mazur og Jakob Bro medvirker.
Carsten er uhyrligt veloplagt - byder mig 
på en banan og en cola …! - mens vi lytter 
til noget af indspilningen med hans kor 
Concert Clemens, som altså er hans andet 
kor udover Århus Kantori.
Han er i gang med at mixe sammen med 
sin københavnske lydmand Preben Iwan, 
der er taget væk et par timer for at hente 
noget udstyr. Det er et meget frodigt otte- 
stemmigt korarrangement af Ole Kong-
sted, som vi hører. 
CD’en skal hedde ”There is no Rose -  
Christmas Music in the 21st Century”.

Du laver også din egen masterclass med 
dette kor Concert Clemens?
”Ja, jeg har min egen masterclass i efteråret 
med mit kor Concert Clemens, og det 
er også en måde at være tilgængelig på 
for potentielle ansøgere til vores kor-
dirigentuddannelse. Masterclassen fin- 
der sted i Askov i forbindelse med Danske 
Korlederes Korlederseminar.
Concert Clemens får en sum penge fra 
bl.a. Århus Kommune, og vi ser det som 
én af vores opgaver at gøre noget for 
uddannelsesmiljøet. Der er seks pladser 
på den masterclass, og deltagerne kom-
mer fra seks forskellige lande, så det lever 
rigtig fint op til vores målsætning. 
Vi påregner at lave sådan en masterclass 
hvert år”. 

Korlederuddannelsen i Århus
Carsten blev leder af koruddannelsen 
på Århus Musikkonservatorium for fire  
år siden. Han har selv sat kandidat-
uddannelsen i gang sammen med Søren 
Kinch Hansen og Søren Birch, fordi 
muligheden for at uddanne sig desværre 
forsvandt både i Århus og København.
I 2003 vedtog Kulturministeriet en så-
kaldt ”fagspecialisering”, som på papiret 
skulle give de enkelte konservatorier en 
skarpere profil. 
En række fagområder blev udset som 
”flytbare emner” - bl.a. guitar, accordeon 
og korledelse - men i sidste ende blev 
resultatet, at korledelse blev helt nedlagt 
i København og Århus, men fortsatte i 
Ålborg og Odense, hvor der eksisterede 
gode uddannelser allerede. Søren Birch 
lavede en korlederuddannelse i 1998, 
hvor mange kordirigenter blev uddannet.
Da så Ålborg og Århus konservatorium 
fusionerede, foreslog rektoren på Århus 
Konservatorium for fire år siden at starte 
en korlederuddannelse dér.
”Udgangspunktet var, at vi ikke ville 
starte en uddannelse, uden at vi havde 
et godt ”instrument” at øve os på. Når 
man uddanner pianister, køber man et 
Steinway-flygel, så de har det bedste 
at arbejde med. Så det samme gjorde vi 
til rygraden i uddannelsen at finde de 
bedste korsangere i Århus, som kor-
ledernes instrument. Korsangerne er 
lønnede to timer om ugen, og de får også 
løn for at synge koncerter”, fortæller han. 

Carsten har formelt ansvaret for uddan-
nelsen, men han har et tæt samarbejde 
med Søren Kinch Hansen. 
”Vi deler opgaverne mellem os. Der er  
to studerende på to årgange. Vi har også 
en solistklasse, som bygger oven på 
kandidatuddannelsen. I solistklassen 

arbejder den studerende både med Kon-
servatoriets Vokalensemble, men skal 
også følge og assistere Carsten og Sørens 
arbejde, bl.a. med korsyngemesteropgaver 
på Den Jyske Opera. 
For at komme ind på korlederuddan- 
nelsen skal man til optagelsesprøve, 
hvor man får en tilstillet opgave at 
dirigere, og man skal spille klaver 
og synge. Der er prøver i hørelære, 
partiturspil og naturligvis en samtale. 
De, der søger ind, kan være AM’er, 
uddannede sangere, bachelors i kor- 
ledelse fra musikvidenskab eller nogle, 
der har en organisteksamen. 
Det er en smal og lille uddannelse med 
kun to studiepladser pr. årgang, og der er 
16 lønnede sangere, som de studerende 
kan prøve kræfter på to timer ugentligt.
Søren og jeg underviser selv i ensemble-
ledelse, opførelsespraksis, arrangement, 
men har andre lærere i sprog, fonetik og 
sangundervisning”, fortæller Carsten.

Men er der brug for - og er der jobs til de 
korledere, man så uddanner?
”Ja, der er rigeligt brug for kordirigenter 
i Danmark. Det er dirigenterne, der 
sætter niveauet, og korene bliver til en 
vis grænse ligeså gode som dirigenten 
er. Der kan været et fremragende kor i 
den mindste lille by, hvis dirigenten er 
god! Desværre ligger klassiske korledere 
på det tredje-laveste løntrin, selvom de 
har en videregående uddannelse. Det er 
tankevækkende!”.

Samarbejder I med andre 
dirigentuddannelser i landet?
”En ny korlederuddannelse i København 
på konservatoriet med Jan Scheerer som 
leder, er ved at blive bygget op. Det er 
utrolig glædeligt og helt klart, at der bør 
foregå en mængde samarbejde. 
Det er relativt dyre uddannelser, og 
man skal være sikker på, at de, der går 
på uddannelsen, får det optimale ud 
af det. Det er kun glædeligt med flere 
uddannelser - jo mere des bedre!

Vi har også et samarbejde med DRs 
Vokalensemble og Ars Nova i forbindelse 
med masterclasses for vores studerende”.

Projekt med kor og dirigentundervisning 
for børn og unge i hele Jylland
Carsten er også i gang med et andet nyt 
projekt. Han søgte Statens Kunstråd om 
et tiltag med dirigentundervisning og kor 
for store drenge og piger i hele Jylland for 
at få de unge tændt på både det at synge 
i kor og det at dirigere. Carsten laver i 
samarbejde med en række kolleger fem 
weekends i løbet af året, hvor de unge 
får partiturspilundervisning, hørelære, 
synger med kantoriet, og de har fire timers 
masterclass, hvor de selv skal prøve at 
dirigere. 
Før sommerferien havde de 16 unge men-
nesker fra 16-25 år.
Sideløbende kører et ”Århushold” for 
10 sangere på 13-15 år – på det tids- 
punkt, stemmen typisk knækker for 
en drengekorsdreng - hvor de får un-
dervisning i hørelære, partiturspil og 
direktion på konservatoriet to timer om 
ugen. 

Der er virkelig gang i både korene og kor-
lederuddannelsen i øjeblikket. Så vi kan ikke 
klage …?
”Ja, der er godt gang i det lige nu, det er 
dejligt! Men vi skal da sandelig beklage 
alle de nedskæringer, der foregår alle 
steder i både orkestre og kor. Det er 
forfærdeligt med fx Det Kgl. Operakor og 
Kapel og Landsdelsorkestrene, der bliver 
skåret ned. Det er jo en tradition, der går 
tabt. Det er forbandet -  ingen tvivl om det. 
Men vi bliver nødt til at arbejde med det, 
vi har.
For fire år siden var der ingen kor-
uddannelse. Nu er der én både i Århus, 
København og i Odense, hvor Alice 
Granum har sin korlederuddannelse. 

fortsættes på næste side....

Århus Domkirke

Århus Teater

Concert Clemens

Carsten Seyer-Hansen



Ålborg har kun en rytmisk afdeling nu, 
men der er så rytmisk korledelse med 
professor Jim Daus - en fremragende ny 
uddannelse, som har stor international 
bevågenhed. 
Hvis man uddanner kordirigenter, så må 
der komme noget godt ud af det. Vi prøver 
at skabe nogle ringe i vandet, som kan 
gøre det interessant for unge mennesker 
at bevæge sig i samme retning. De mange 
korsangere i Danmark har fortjent de 
bedst mulige dirigenter!”

Vi lytter igen til et stykke musik fra  
Carstens jule-cd med Concert Clemens.  
CD’en skal udkomme på det højt-
estimerede engelske selskab Orchid 
Classics. Det er en juleplade med nye 
arrangementer og kompositioner dateret 
efter år 2000 af primært engelske og 
danske komponister og arrangører. 

Du har jo også læst filosofi. Hvordan kan man 
bygge bro mellem filosofi og musik?
”Jeg brugte det til at lære at øve mig i at 
tænke mig om … Det var et fantastisk 
dejligt studie.
Filosoffens tilgang minder på nogen må-
der om dirigentens. Man tager en kilde og 
prøver at læse sig ind i den, eksempelvis 
Kant - eller hvis det er musik Brahms. 
Den enorme, grundige, tilbundsgående 
tankevirksomhed ligner meget den måde, 
dirigenten også arbejder på. Man sætter 
sig som dirigent foran et partitur og prøver 
at forstå komponistens argumentation, 
ligesom man prøver at forstå filosoffens. 
Det er en historisk videnskab. Man sætter 
hele tiden den enkelte filosof i relation til 
dennes egen historie. Hvordan står Kant 
i forhold til Platon, eller hvordan står 
Brahms i forhold til Bach …? 

Der er mange dirigenter, der har alle 
mulige sjove studier bag sig. Det ligger 
vel til det at dirigere, at man har trang 
til den dér ekstreme fordybelse, når man 
dissekerer et partitur og læser teksten, for 
der er også meget udenomslæsning”.

Men du ville ikke bruge dit filosofistudium  
til for eksempel at undervise?
”Nej, studiet tiltalte mig bare, men jeg 
havde ingen planer om at undervise på 
universitetet.
Jeg var i fuld gang med mit kor Concert 
Clemens, og på det tidspunkt også 
Aarhus Universitetskor, som vi stiftede i 
1995. Det var helt klart dét, jeg ville. Og 
så var jeg heldig at få kantorstillingen i 
Århus. Senere kom Århus Domkirkes 
drengekor (2003) og korlederuddannelse 
på konservatoriet - så tingene foldede sig 
bare ud i en god rækkefølge. 
Det at læse filosofi har været med til at 
farve min palet som menneske … og som 
korleder. Og jeg er meget glad og stolt 
over, at jeg har været med til at få gang i 
korlivet og korlederuddannelsen i Jylland.
Jeg tror på, at hvis der er flere kordirigenter, 
så kommer der flere kor, og hvis der er 
flere kor, så bliver de bedre …”, afslutter 
Carsten.

fortsat fra forrige side....
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Kantori (afledt af kantor), ældre be- 
tegnelse dels for et kirkekor af pro-
fessionelle sangere, som ansattes af 
konger og fyrster til at forestå den 
musikalske side af gudstjenesten, dels 
for latinskolernes kor, der ligeledes 
deltog i gudstjenestens musik.
Aarhus Domkirkes Kantori består i 
dag af 16 rutinerede korsangere. 
Fra starten af min ansættelse har jeg 
lagt vægt på, at kantoristerne har en 
pligt til at medvirke til, at drengene 
og de unge mænd i Skt. Clemens 
Drengekor får et løft.
Derfor medvirker drengene én søndag 
om måneden ved højmesser med 
kantoriet.

Jan Scheerer er født i Tyskland, men ud-
dannede sig som dirigent i Danmark.  
Meningen var, at det kun skulle være for 
et år. Kordirigentuddannelsen fandtes 
nemlig ikke i den kvalitet i Tyskland, som 
den gjorde på det tidspunkt i Danmark 
med Dan-Olof Stenlund som lærer. 
”Jeg traf ham sjovt nok i Tyskland, da jeg 
sang i et kor, han dirigerede. Så måtte jeg 
jo til Danmark for at tage en uddannelse 
hos ham. 
I Tyskland havde jeg haft lærere, der ikke 
kunne fortælle mig, hvorfor tingene ikke 
fungerede. Jeg fik bare at vide, at det, jeg 
gjorde, ikke virkede. I orkesterdirektion 
havde jeg en lærer, der var en dygtig mu-
siker og en god dirigent, men en dårlig 
pædagog, og ingen af dem kunne hjælpe 
mig til at blive bedre. Jeg savnede en præcis 
indsigt og fortælling om sammenhæng 
mellem direktion og ensemblets reaktion 
i musikkens tjeneste.
Dan-Olof Stenlund var enestående, en 
stor dirigent og en dygtig pædagog. 
Jeg fik min debut i 2007. Derefter studerede 
jeg orkesterdirektion hos Giancarlo An-
dretta, som jeg afsluttede med en koncert 
med Aalborg Symfoniorkester i 2009.
Og så blev jeg ellers hængende og 
bosatte mig i Danmark. Jeg lærte sproget 
undervejs og fik et stort netværk. Det er 
jo nemmere at lære dansk fra tysk end 
fra andre sprog, og jeg kunne læse avisen 
efter tre uger. Det var sværere at tale, men 
det kom efterhånden”, fortæller Jan.

Ja, det gjorde det, for Jan fortæller på livet 
løs i den café, vi sidder i på Nørrebro. Han 
gestikulerer og siger lyde og demonstrerer, 
hvad koret gør, når man laver bestemte 
håndbevægelser.
Vi spiser diverse skønne oste fra Nor-
mandiet og drikker hyldebærte! 

NY KORDIRIGENT-
UDDANNELSE I KØBENHAVN
INTERVIEW MED KOR- OG ORKESTERDIRIGENT OG PIANIST JAN SCHEERER
af Bodil Heister
fotograf Kim Matthäi

Fra højtalerne lyder popmusik blandet 
med skrammel fra køkkenet og kaffe-
maskinernes skrigen. En pudsig blanding 
af caféinferno og en dirigent, der er 
optaget af at lave seriøse bugøvelser.

Hvorfor stoppede uddannelsen efter så 
mange år?
”Jo, den stoppede på grund af politiske 
beslutninger. Der var blevet lavet en 
reform, hvor nogle fag blev sammenlagt, 
andre flyttet til andre konservatorier. 
Men det fungerede ikke, musiklivet på  
konservatoriet lever jo i den grad af tvær-
fagligt samarbejde! 
Kordirektionsuddannelsen blev i denne 
sammenhæng flyttet til Ålborg (2005), 
men der var næsten ingen af de ellers 
interesserede studerende, der ville med 
til Nordjylland. Det var virkelig dårligt, 
at uddannelsen stoppede i hovedstaden. 
På den anden side, må jeg erkende, at det 
også er en ret dyr uddannelse.
Der er et stort korliv i Danmark, og Kø-
benhavn har så mange kor, at det er en 
skandale, at der ikke findes muligheder 
for en god kordirektionsuddannelse i 
hovedstaden. Og det har der ikke gjort 
i otte år, siden Stenlund stoppede”, for-
tæller Jan indigneret.

Men nu starter så en kordirigentud-
dannelse i København
Den nye uddannelse starter 1. september 
2017 i København med tilmeldingsfrist til 
optagelsesprøven 1. december i år.
Kirkemusikafdelingen og Michael Bojesen 

prædikede på konservatoriet for at få 
startet en uddannelse på et højt niveau, så 
man kan tage en mastergrad.
Jan Scheerer, som i forvejen underviser 
AM’er og kirkemusikere i korledelse, 
lavede straks et udkast på et stykke papir, 
så han var klar, hvis det blev aktuelt. Og 
det gjorde det heldigvis.
Jan skal nu være lærer på konservatoriet og 
undervise de nye kordirigentstuderende 
i direktion, stemmepædagogik for kor, 
prøvemetodik, analyse og partiturlæsning 
for at komme bag musikkens intention og 
kunne realisere den sammen med koret. 
Jans mål på længere sigt er at få skabt en 
kordirigentuddannelse helt fra bunden, 
med bachelor, kandidat og så solistklassen.

Hvad vil du lægge særligt vægt på i den nye 
uddannelse?
”Jeg er meget fokuseret på at skabe en 
værktøjskasse med direktionstekniske 
redskaber i, som de studerende kan råde 
over. 
Jeg lægger vægt på at gøre dem bevidst 
om, at deres gestik udløser nogle helt 
bestemte reaktioner og klange, og at 
korsangerne reagerer sådan og sådan på 
den og den håndbevægelse. 
Alt hvad vi gør med hænderne afspejler  
sig i sangernes stemmer - hele instru-
mentet er kroppen - eller omvendt.
Man skal fx være opmærksom på den 
hastighed, hvormed man bevæger sine 
hænder. Hvis man bevæger dem for 
hurtigt, så kommer der for meget luft 
gennem struben, og det afspejles på ud-
åndingen med overtryk og dårlig klang.  
De studerende skal lære at reflektere over 
bevægelsernes kvalitet, fordi klangen af-
hænger af det.
Man skal komme længere end det rent 
organisatoriske, så at musikken får lov til 
at folde hele sit indre liv ud. 
Det er jeg utrolig bevidst om, og vil lære 

fortsættes på næste side....

Carsten Seyer-Hansen anbefaler:
Et af de værker, jeg har flest forskellige 
indspilninger af i min reol, er J.S. Bachs 
motetter for 4-8-stemmigt kor.
Alle store dirigenter har mindst én ind-
spilning af disse på markedet, og vi andre 
nyder med jævne mellemrum at have 
dem på koncertprogrammet. 
Motetterne er ikke kun meget virtuose 
og sine steder teknisk krævende - tekst- 
forlæggene kræver samtidig stor musi-
kalsk indlevelsesevne og fleksibilitet. Og 
med John Elliot Gardiners seneste live-
indspilning fra 2011 er det lykkedes, synes 
jeg.
Start med at høre det helt uimodståelige 
swing og letheden i åbningen af sam-
lingens juvel, Singet dem Herrn, og nyd, 
hvor eminent sangerne umiddelbart efter 
1. satsens festfyrværkeri af en 8-stemmig 
jubeldans synger så smukt 
og inderligt i 2. del - for så 
at kulminere i den festlige 
3. del, Lobet den Herrn!

Søren Birch anbefaler:
En udgivelse, jeg varmt kan anbefale her 
ikke så langt fra den tilstundende højtid, 
er en jule-cd med musik af Michael 
Praetorius, Samuel Scheidt og Johann 
Hermann Schein. 
Cd’en hedder Christmette og er formet 
som en luthersk messe til julemorgen. 
Gabrieli Consort & Players, Roskilde 
Domkirkes Drengekor og en menighed fra 
Roskilde spiller og synger under ledelse af 
Paul McCreesh. 
Cd’en er et sandt overflødighedshorn af 
liflig musik fra renæssancen. 
Hele forløbet er bygget op omkring de 
faste messeled i en gudstjeneste, hvilket 
giver en virkelig god 
ramme, og indspilningen 
er utrolig medrivende.
Deutsche Grammofon.

MEDLEMMERNE 
anbefaler
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Livsglæde, begejstring og 
videbegær er nok de tre 
ord, der bedst beskriver 
Nordens største dirigentkursus: Dirigent- 
uka (Dirigentuge) i Stavanger. Dirigent-
uka ligger hvert år i starten af august, og 
de seneste tre år har jeg haft fornøjelsen 
af at deltage som instruktør. I en hel 
uge handler alt om direktion, og da alle 
deltagerne naturligvis også spiller et in-
strument, er der altid et husorkester ved 
hånden. Desuden medvirker forskellige 
lokale ensembler som f.eks. Nylund 
Skolekorps, voksenorkestret Stavanger 
Musikkorps af 1919 samt Stavanger Brass 
Band, der er et af de førende brass bands 
i Norge. 
I Norge har man stadig en meget levende 
blæseorkestertradition. Selv den mindste 
bygd har sit eget korps. De fleste af disse 
korps er organiseret i Norges Musikkorps 
Forbund (NMF), der tæller ca. 60.000 
medlemmer fordelt på over 1.600 korps. 

I NMF er man naturligvis godt klar 
over, at et orkester sjældent er bedre 
end dets dirigent, så i samarbejde 
med førsteamanuensis og leder af 
dirigentsektionen ved Stavanger Uni-
versitet, Morten Wensberg har man derfor 
skabt et forum for efteruddannelse af 
alle de mange korpsdirigenter. Selvom 
Dirigentuka i første omgang var tænkt 
som en platform for norske dirigenter, har 
det udviklet sig til en international event, 
der henvender sig til både symfoniske 
dirigenter og blæseorkesterdirigenter fra  
hele verden. I år deltog således 110 stu-
derende fra fire kontinenter (de fleste i 
alderen fra 20-60 år) og 15 professionelle 
instruktører. 

Kurset er opdelt i forskellige typer lige 
fra et symfonisk forløb med Stavanger 
Symfoniorkester, over et koncertorienteret 
forløb med Stavanger Brass Band, til en 

NORDENS STØRSTE 
DIRIGENTKURSUS 
af Peter Ettrup Larsen

lang række niveaudelte dirigentkurser, der 
beskæftiger sig med alt fra begynderkorps 
til elitedivision. 
Alle dagene starter med ”morgen-
gymnastik for dirigenter”, hvor den 
norske dirigent Trond Korsgård laver 
dirigenttekniske øvelser med alle in-
teresserede. Det er helt magisk at se 
hele auditoriet fyldt med dirigenter, 
der dybt koncentrerede slår forskellige 
slagskemaer, mens de prøver at be-
vidstgøre såvel udtryk som uvaner.
Frem til frokost byder dagen dernæst 
på niveaudelt holdundervisning. Over 
middag følges der op med forskellige 
foredrag om alt fra, hvordan man får 
slagtøjssektionen til at fungere bedre, 
til hvordan man skaber det bedste 
prøvemiljø. Disse foredrag holdes af  
kendte kapaciteter som f.eks. den in-
ternationalt anerkendte, norske hornist 
og pædagog Frøydis Ree Wekre. Der 
bliver også sat fokus på dirigentens 
analysearbejde og på didaktiske ud-
fordringer i ungdomsarbejdet. 
Dernæst er der Husorkester, hvor alle 
spiller og skiftevis dirigerer hinanden. Ved 
disse sessions er der altid flere instruktører 
ind over, således at en instruktør arbejder 
med en dirigent foran orkestret og der-
næst går ud og giver individuel feed-back, 
mens den næste lærer/elev går på podiet. 
Så er der aftensmad, hvorefter prøve-
arbejdet fortsætter, nu ofte med orkestre 
fra byen.
Sådan kører det non stop i en uge, og 
selvom koncentrationen konstant er høj 
og læringskurven stejlt stigende, så er 

stemningen mindst lige så høj og den 
gensidige respekt enorm blandt alle 
involverede.

For en mindre gruppe af deltagerne 
markerer Dirigentuka også begyndelsen  
på et formaliseret, etårigt uddannelses-
forløb, idet Stavanger Universitet tilbyder 
en digital diplomuddannelse i direktion. I  
løbet af vinteren skal deltagerne på dette 
forløb atter samles i Stavanger et par 
gange, men ud over dette modtager de 
online undervisning og individuel feed-
back på videoptagelser af deres egne 
prøveforløb hjemme hos deres egne 
orkestre.
Den svenske dirigent Maria Sandberg, der 
er vicedirigent i Hjemmeværnet i Sverige, 
gennemførte dette kursus sidste vinter. 
Hun var ikke i tvivl om, at det var det 
bedste, der var sket i hendes liv, siden hun 
fik sine børn.

Trompetist Bob Walp fra Houston Sym-
phony Orchestra i Texas deltog i år 
som dirigentelev, og han var ikke alene 
overvældet over læringsmiljøet, men også 
svært imponeret over det spilletekniske 
niveau i Stavanger Brass Band, hvor de 
fleste af musikerne efter hans vurdering 
problemløst ville kunne fungere i pro-
fessionelle sammenhænge i USA. 
Den norske musikpædagog og ung-
domskorpsdirigent Tone Omdal skrev 
efterfølgende på Facebook: ”Egoer er lagt 
væk udenfor døren, og alle føler sig tryg-
ge og inkluderede i en atmosfære, hvor 
man tør stille sig op foran sine kolleger og 
dirigere, om man så er nybegynder, øvet 
eller erfaren.”

Personligt må jeg også indrømme, at 
dette kursus er noget helt specielt. At 
der kommer elever fra hele verden er 
jo også et vidnesbyrd om, at man her 
har ramt noget godt og rigtigt. Derfor 
er det også utroligt ærgerligt, at nu 
også de norske politikere er begyndt at 
true med nedlæggelse af professionelle 
militærorkestre. Kunne kommunikations- 
viljen og omstillingsparatheden fra Diri-
gentuka overføres til den storpolitiske 
verdensscene, ville vi i hvert fald gå en 
lysere fremtid i møde. Heja Norge!

Førsteamanuensis ved Stavanger Universitet, Morten Wensberg

mine elever. Det var det, jeg selv manglede 
at få kendskab til, da jeg begyndte at 
dirigere som ung i Tyskland.
Man råder over en palet af farver, og man 
skal dirigere koret, så folk bliver bevæget, 
det skal ikke bare være klang efter klang, 
men der skal være sjæl i. Perfektion er 
ikke det endelige mål, men at skabe musik 
med sjæl, det er målet. 
Man lærer meget af at være lærer. Man 
lærer faktisk, så længe man har elever!”

På vores café starter nu et jazzorkester 
udenfor, og lydniveauet bliver højere og 
højere, og da der kommer flere mennesker 
i caféen, skriger kaffemaskinen endnu 
oftere. Imens fortæller Jan om alle sine 
værktøjskasser og demonstrerer nogle 
dirigentbevægelser og beskriver hvordan 
et kor vil lyde ud fra nogle specifikke 
håndtegn, som han viser mig med armene 
….HUUUUH …. HA! ….HAAAAAH … og  
så et svagt haaa… 

Hvilke kor har I så at øve jer på?
”Altså på AM- og kirkemusikerud-
dannelsen danner de studerende selv 
øvekoret. Men på denne lidt højere 
uddannelse må jeg ud i byen og købe 
nogle gode kor. Dels amatørkor, men jeg 
vil også bruge semiprofessionelle kor med 
rutinerede sangere. Der er ingen forskel 
på reaktionen af de signaler, der kommer 
fra dirigenten, men forudsætningerne 
er meget forskellige alt efter niveau. Det 
slår sig selvfølgelig ned i repertoirevalg, 
prøvemetodikken, hvilke aspekter der kan 
fokuseres på. Egentlig vil jeg med disse 
kor helst gå ind i nogle projekter, hvor 
mine elever får lov til at dirigere en lille 
bid af en korprøve i et forløb af et par uger, 
og så dirigere nogle ting ved koncerten, så 
de kan mærke prøveprocessen indtil den 
afsluttende koncert.

Orkesterdirigentuddannelsen har for 
længst en aftale med landsdelsorkestrene, 
som skal stille sig til rådighed for et 
projekt om året. Ligeledes håber jeg, at 
de professionelle kor vil være åbne for 
en lignende model. Men der skal være en 
goodwill fra korene - og som altid er det et 
økonomisk spørgsmål!
På hver årgang er der op til to studerende 
i to år. Jeg har halvanden time pr stu-
derende pr uge, og det vil jeg oftest lægge 
sammen til undervisning i små hold, så at 
de studerende kan lære både af mig og fra 
hinanden”.

Er der så job til dem, når de bliver færdige?
”Ja, der er jo masser af kor. Og en god diri-
gent kan få enormt meget ud af også at 
dirigere amatørkor, og dem er der mange 
af. Jeg havde engang et pensionistkor, 
og efter et stykke tid med dem sang vi 
et værk med tolvtonemusik i. De syntes 
oven i købet, at det var sjovt, selvom det 
var svært. 
Man kan virkelig opnå store resultater, 
men det kan man kun, hvis man har en 
god uddannelse bag sig og en forståelse 
for, hvordan korstemmer fungerer, og 
hvilken vejledning både manuelt og 
verbalt især amatørsangere har brug for”.

Er der nok musikundervisning i skolerne i 
dag?
”Nej, ikke efter min mening. Der sker 
så mange besparelser og en forkert 
fokusering. Politikerne burde indse, at de 
kulturelle værdier faktisk bidrager. Man 
taler om at bevare den danske kultur og 
bevare sin egen identitet, når man snakker 
flygtningepolitik, men samtidig skærer 
man lige præcis dét væk. Man bygger 
fine koncerthuse, men det koster penge at 
putte noget i dem. Det vil politikerne ikke 
prioritere.

Med hensyn til musik 
i skolerne, så er det 
interessant med Ko-
dálys forsøg i Ungarn. 
Han lavede et forsøg, 
hvor visse skolebørn 
fik én times musik 
hver eneste dag, og de, 
der gik på den linje,

blev ikke kun dygtigere musikere, men 
derudover hurtigere til de andre fag. Børn 
har brug for mere end ”bare” at lære det 
periodiske system udenad. Man glemmer  
helt, at skolen ikke alene skal proppe fakta 
ind i børn, men at den også skal være 
en dannelse. De kreative fag og idræt  
bidrager i den grad til, at mennesket ud-
vikler sig i sin helhed – med alt hvad der 
hører til.
Man er blevet bevidst om, at hvis 
mennesker dyrker meget musik, så bliver 
de lykkeligere, mere begavede, hvad de  
mentale færdigheder angår, mere em-
patiske og klogere!
Musik samler nemlig de analytiske og 
de kreative sider. Både venstre og højre 
hjernehalvdel binder musikken sammen, 
plus at den øger koordinationsevnen, 
siden kroppen altid på den ene eller anden 
måde er involveret. For slet ikke at tale 
om de emotionelle og sociale kvaliteter, 
man udvikler ved at musicere sammen”, 
afslutter Jan.

Jan Scheerer har yderligere læst fysik og 
filosofi; og har danset argentisk tango.
Jan er fast dirigent for Københavns 
Bachkor, Sjølund Kammerkor og for 
hans ”eget” tyske projektkor ”con 
anima”.
Jan har undervist i Hannover på  
konservatoriet i orkester- og kor-
direktion i to år. Det var bl.a. en af 
grundene til, at han fik stillingen i 
København. Han begyndte for fem år 
siden at afholde sine egne kurser og 
masterclasses. 
Han har været leder af Sydtyrol Kor- 
foreningens sommersymposium i kor-
direktion i et par år og har været hhv. 
korsyngemester/assisterende dirigent 
for Göteborgs Symfoniker, DR og DKT.

fortsat fra forrige side....
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leopold stokowski
- pioneren I I I                                     

af John Ehde

PLADEMEDIET
Man skønner, at Stokowski 
lavede ca. 7000 koncerter 
og 700 kommercielle op-
tagelser. Den første plade 
blev optaget i 1917 med Brahms Ungarsk 
Dans og den sidste i 1977 med Bizet´s 
Symfoni i C. Det er 60 år. Dagen efter 
hans død, 95 år gammel, skulle han have 
været i studiet i London for at indspille 
Rachmaninovs 2. Symfoni.
Det siger sig selv, at for en nysgerrig og 
evigt søgende musiker som Stokowski 
var pladestudiet det rene Mekka. Foruden 
at han var en af de dirigenter med den 
største pladeproduktion, var han en af 
de første til at lave stereooptagelser i 
de tidlige 1930´re, da Bell Laboratories 
indstallerede sit udstyr under scenen i 
Philadelphias Academy of Music. 
Nogle eksempler på dette er Beethovens 
5. Symfoni optaget i 1935 og lydsporet til 
Disneyfilmen Fantasia (1939), optaget i 
Phantasound med en tredimensional lyd, 
der bevæger sig simultant med figurerne 
på lærredet.
Han var også den første til at lave en 
Dolbyindspilning, Stravinsky´s Historien 
om en Soldat i 1966 og var meget tæt  
på den digitale tidsalder, da han døde i 
1977.

Bell Laboratories

Pladeoptagelser repræsenterede for Sto-
kowski, ligesom for pianisten Glenn  
Gould, et alternativt medie for at nærme 
sig komponistens vison på den ultimative 
måde og at sprede den store musik ud i 
verden. Stokowski var meget interesseret 
i de tekniske aspekter, i hvert fald så 
længe de gavnede musiken.
Orkesteropstilling i separate grupper for  
at afskærme lyden mellem instrumen-
terne, mikrofonplacering for at fremme 
de solistiske præstationer i orkesteret 
samt flersporsoptagelse, hvor man efter  
ønske kunne skrue op og ned for in-
strumenterne, var noget af det, han gik 
meget op i. Nogle gange overtog han 
arbejdet ved mikserpulten og viste en 
stor kunnen til teknikernes forbavselse og 
nogle gange frustration!  

Uendelige muligheder
Det, man hører på mange af Stokowskis 
optagelser, særlig dem med hans egne 
orkestre i 50´rne og 60´rne, er ikke en 
reproduktion af en koncertsituation, men 
en ”sonic experience”, hvor solistiske 
indslag bliver fremhævet og instrumenter 
balanceret efter ønske og funktion i mu-
sikken.
Ved masterprocessen blev der endog 
korrigeret og pyntet på musikkens fra-
sering, både i den store tuttiklang og ved 
de solistiske indslag. Stokowski drejede 
simpelthen på volumeknapperne for at 
opnå den ønskede virkning! 

Et af de mest vellykkede eksempler er 
Rimsky-Korsakovs Russisk Påske ind-
spillet for RCA i 1954. Her fremhæves 
solopassagerne i violin og blæser på en  
måde, man kun kan drømme om i kon- 

certsalen, og violingruppens bølgebe-
vægelser mod slutningen af stykket får 
nærmest højtalergitteret til at bule udad!
Den koralagtige basunsolo i værkets 
midterparti erstatter Stokowski med en 
bassanger der, med en efterklang som var 
det i en russisk pagode, klinger som en 
russisk præst i bøn.
Det skal nævnes, at dette var et af 
Stokowskis ”hits”, som publikum rejste 
langvejs for at opleve.
I de banebrydende Phase 4 Stereoind-
spilninger fra starten af 60’erne opnår 
han flere af sine bedste resultater i 
pladestudiet. Som højdepunkt den tid-
ligere nævnte Scheherazade med RPO fra 
64.

Recording at Manhattan Centre 

Mulighederne var ubegrænsede, mente 
Stokowski, da komponistens vison ikke 
er begrænset til et orkesters størrelse eller 
placering. Den tætte mikrofonplacering 
skaber et særligt  nærvær i optagelserne, 
hvor man får oplevelsen af, at orkestret 
sidder inde i stuen og lytteren nærmest 
midt i orkestret.

Gould og Karajan
Det bør nævnes, at Stokowski og Glenn  
Gould ved et tilfælde mødtes i plade-
studiet for at indspille, hvad der blev til 
en levende og kontroversiel udgave af 

Beethovens Klaverkoncert nr 5. De to 
ikoner havde et fælles syn på musikkens 
processer og de uendelige muligheder, 
plademediet kunne tilbyde.
Gould producerede også en eksperimentel 
radioudsendelse for CBS om Stokowski, 
hvor maestroens stemme fader ud og ind 
over musikken

Det hævdes, at Herbert von Karajan 
havde Stokowski som forbillede, når det 
galdt indspilningsteknikken. Stokowski 
var altid ”først med det sidste”, mente 
Karajan. Særligt med udviklingen af 
lydkvaliteten på de gamle 78-plader 
og LP’er er det tydeligt, at Karajan har 
baseret mange af sine egne idealer på 
Stokowskis optagelser.

Stokowski var meget kritisk ved sine 
egne optagelser, særlig hvad frasering 
angik, og var sjældent tilfreds. For et 
øre, anno 2016, kan hans personlige 
måde at omgås partiturerne opleves 
både uvant og mærkeligt, men må i en 
helhedstænkning ses som en kreativ 
musikers eksperimenteren og søgen efter 
den ultimative opførelse.
Desuden vil den moderne kritiske lytter 
også opleve en vis mangel på perfektion i 
Stokowskis indspilninger. Til gengæld får 
vi et musikalsk og klangligt engagement 
og en vildskab, der tit begrænses af den 
nutidige stræben efter det ”perfekte”.

Med en vis lettelse må man konstatere, at 
Stokowski faktisk opnåede de bedste re- 
sultater live i koncertsalen, men at op-
tagelsesarbejdet var en vital del af den 
kreative proces.

BIRGIT NILSSON OG STOKOWSKI
I forbindelse med optagelserne til radio- 
programmerne om Stokowski for Sve-
riges Radio i 1999 Stokowski ett Klassiskt 
Exempel fik jeg til opgave at interviewe 
den store svenske sopran Birgit Nilsson 
om sit samarbejde med Stokowski i 
60’rne. Hun tog imod mig på sin gård i 
Skåne en søndag i advent. Hun bød på 
hjemmelavet æblekage og gik, som en 
anden bondekvinde, i træsko og talte på 
bredt skånsk med sin mand Bertil.
I adventslysenes skær fortalte ”La Nils-
son” mig følgende:

”Jeg optrådte kun med Stokowski ved to 
lejligheder: Turandot ved Metropolitan 
Opera i 1961 og ved en koncert i 
Philadelphia i 1962. Den første gang, vi 
mødtes, handlede det dog om et projekt, 
som jeg nok selv må påtage mig skylden 
for, at det ikke blev til noget. Jeg havde 
lige haft min debut ved The Met i 1959 og 
var helt overbooket med engagementer, 
hvilket gjorde det enormt svært for 
mig at finde tid og kraft til at acceptere 
alle tilbud. Et af dem var at indspille 
Wagners Wesendonk-sange for RCA med 
Stokowski som dirigent, hvilket virkelig 
var fristende for mig. Jeg gravede dybt i 
min kalender og måtte se i øjnene, at det 
ville blive svært at få det ind i mit travle 
skema, men ophidset af det flotte tilbud 
takkede jeg ja og håbede på det bedste.
Muligvis kunne vores første møde have 
været lidt mere positivt, hvis jeg ikke 
havde været så stresset. Jeg mødte i hans  
lejlighed i New York en søndag morgen, 
og der ventede Stokowski og en pianist på, 
at prøven skulle starte.Vi gik igang med 
at arbejde, og jeg må ærligt indrømme, 
at jeg blev totalt forvirret over hans idéer 
om musikken. Jeg forstod ikke hans 
tempi, jeg forstod ikke hans opfattelse af 

Wagnersangene, og jeg tænkte for mig 
selv: jeg kan ikke gå ind i dette projekt, jeg har 
ikke en gang LYST til at gå ind i dette projekt!
Måske var det en reaktion på min ekstremt 
stressede situation, men jeg oplevede hans 
ideer meget mærkelige og ... han gjorde 
mig bange. Så det blev ved det. Jeg har 
fortrudt dette dybt, men den gang var det 
simpelthen umuligt. 
Koncerten i Philadelphia i 1962 var en 
vidunderlig oplevelse, og jeg husker 
særligt, at Stokowskis opstilling af 
orkestret var meget anderledes: 1. 
violinerne lige foran dirigenten og celli 
og basser helt bagerst, ligesom formende 
en slags sneplov. Han eksperimenterede 
vældig meget, hovedsaglig for klangens 
skyld, mener jeg.
Jeg optrådte sammen med bassangeren 
George London, og vi sang en duet eller 
to, og jeg husker, at jeg var ekstremt 
imponeret af de utrolige klange og lyde, 
Stokowski frembragte ud af orkestret 
den aften. Han var også meget ”publicity 
minded” og snakkede til publikum på 
en måde og i et omfang, jeg ikke havde 
oplevet før, men der var en meget 
behagelig stemning ved koncerten, og 
publikum elskede ham!

Min sidste optræden den aften var med 
slutscenen fra Götterdämmerung, et værk 
jeg ofte afsluttede mine koncerter med. 
Stokowski valgte at slutte koncerten med 
et rent orkesterværk, hvilket jeg syntes 
var en smule mærkeligt, men det spillede 
absolut ingen rolle for mig: hvis folk vil 
huske mig, skal de nok gøre det alligevel!
Oh, ...arien ender med en storslået coda 
i orkestret, og det var SÅ fantastisk. 
Man ved ikke, om man er i live eller i 
himmelen!”

CD’ER SOM KAN ANBEFALES:
Puccini Turandot, dir. Stokowski, med 
Birgit Nilsson og Franco Corelli m.fl
Metropolitan Opera 1961 LIVE. Fabri Ed-
ditori CD.
Stokowski Gala Night at the Opera. Birgit 
Nilsson, George London.
Philadelphia Orchestra/ Stokowski
Live 1962  Guild  GHCD 2410

fortsættes på side 23....
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H.C. LUMBYE SOM DIRIGENT

af Toke Lund Christiansen

Det er tankevækkende, at en 
række af dansk musiks store 
skikkelser er begyndt deres 
løbebane i musikkens verden
på nøjagtig samme måde: 
først trompetspil, derpå violin, så træder 
de op som dirigenter og markerer sig 
bemærkelsesværdigt som komponister. 
Dette gælder N. W. Gade (dog uden 
trompet), Carl Nielsen, H. C. Lumbye 
og Jacob Gade. Sidstnævnte er måske 
ikke i samme vægtklasse som de øvrige, 
men skrev til gengæld en melodi, der 
satte f.eks. Carl Nielsen i skyggen – rent 
økonomisk. Det er også karakteristisk, at 
de alle tilsyneladende tager dirigentfaget 
let efter devisen ”er man en god musiker, 
kan man også dirigere”! Nielsen udtrykte 
det omtrent således: ”man skal ikke 
forstyrre musikerne, når de spiller pænt”. 
Og ”pænt” skal udtales på fynsk, altså 
omtrent som ”pain” (tilsat et t) på fransk!  
Der hersker en vis mystik omkring H. 
C. Lumbye i skikkelse af ”anføreren 
for orkestret”, som det hed i samtiden. 
Mystikken knytter sig til den kendte 
figurgruppe i Tivoli, hvor han stryger sin 
violin omgivet af et henført engleorkester, 
der klynger sig til ham. Faktisk har det 
været umuligt for mig at finde en eneste 
Lumbye-afbildning, ud af utallige, hvor 
han dirigerer! Vil vi på sporet af Lumbye 
som dirigent, må vi gå andre veje.

Lumbye var en tætbygget, statelig mand, 
som med årene blev noget svær i det. 
Over for sit orkester virkede han åben og 
ærlig, og havde noget troskyldigt over sig, 
som appellerede til sympati og velvilje. 
Når han stod foran (og med ryggen til) 
sit orkester, var det ikke mindst med 

sit afvekslende minespil, at han kunne 
karakterisere musikken. Lumbye var som 
komponist såvel som dirigent stort set 
autodidakt. Men så melder spørgsmålet 
sig atter: dirigerede Lumbye, sådan som 
vi forstår det, eller var han i realiteten 
Stehgeiger om end i det store format? 

Igennem de fleste af sine aktive år som 
orkesterleder havde Lumbye sit eget or- 
kester, og mange af musikerne var frem-
ragende og fulgte ham trofast igennem  
hele karrieren. Lumbyes faste orkester-
størrelse var i de første år 28 musikere, 
ikke meget forskelligt fra det orkester, 
Johann Strauss d. y. turnerede med.    

I august 1843 slog Tivoli sine porte op, 
og der var musik overalt! Caroussel-
banen flottede sig med seks blæsere, 
Teatret rådede over otte musikere, og 
i koncertsalen kunne man uden pause 
høre to orkestre på skift. Lumbyes 
Straussermusik, valse, galopper, polkaer, 
ouverturer og operaarier på den ene scene 
og harmonimusik, under Braunsteins 
ledelse, på den anden. Fire timers musik, 
non stop, med en pause i midten.

Men det er først på Lumbyes koncertrejser, 
at vi får svar på spørgsmålet, hvordan han 
røgtede sit hverv som ”orkesteranfører”. 
Den første turné gik til Tyskland. Det 
udviklede sig til et sandt triumftog. 
Inden da havde man imidlertid hjemme 
i København mumlet, ”at hans musik 
trængte ikke til fremmed fernis, men 
måske nok dirigenten”. Lumbye skulle se,
hvordan rigtige dirigenter
gebærdede sig i det
fremmede. Efter 

Tyskland gik turen videre til Paris, og her 
var succesen ikke mindre.
En kapacitet som Hector Berlioz roste ham 
for instrumentationen ”uden effektjageri 
eller charlataneri”. Også selveste valsebyen 
Wien indtog han med storm, og Strauss 
d.y. himself klappede begejstret. Flere 
koncertrejser fulgte, og i Berlin forærede 
orkestret ham en taktstok! Herfra og frem 
optræder Lumbye med stigende selvtillid 
som orkesterleder, og atter hjemme giver 
han sig i kast med de større musikformer. 
På hans koncertprogrammer møder vi nu 
ouverturer af Gluck, Weber og Beethoven 
(Prometheus og Egmont). Den første sym-
foni, der bliver spillet i Tivoli (1846), er af 
Ferdinand Ries. Selvsamme værk, der to 
år før var spillet som mellemaktsmusik 
på Det Kgl. Teater, mens Thorvaldsen 
udåndede i sin loge. Hos Lumbye begyndte 
man med en enkelt sats (Finalen) og lagde 
så til, lidt efter lidt, for til sidst at opføre 
hele symfonien. Lumbye må have taget en 
dyb indånding, inden han gav sig i kast 
med sit næste store projekt: Beethovens 
Syvende. Også en Schubert-symfoni blev 
programsat, og nogle år efter optræder 
Mendelssohns Skotske på programmet. 
Men det er i Aalborg, på et gæstespil af 
Lumbye og hans orkester, at vi får det 
endelige svar: ”Lumbye svingede sin 
tryllestav”, hedder det i en anmeldelse, og 
dermed skulle det være på plads: Lumbye 
dirigerede, i det mindste sommetider, med 
baton. Som gammel kom han en sidste 
gang til Berlin, og denne gang forærede 
orkestret ham atter en taktstok, nu med en 
sleben ædelsten og med medlemmernes 
       navne indgraveret på et sølvbånd. Intet                                
                        under, at han også blev fejret 
                                                med en Touche. 
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DIRIGENTEN RICCARDO MUTI 
FYLDER 75
af Ove Krüger

Tager man de historiske 
briller på og ser, hvorledes
kunsten at dirigere større en-
sembler op til Richard Strauss, Gustav 
Mahler og Igor Stravinsky mærkbart har 
skiftet karakter, falder visse træk i øjnene. 
Til og med den wienerklassiske periode 
stod komponister stort set selv i spidsen 
for opførelser af egne værker, og også i 
den efterfølgende romantik stødte man 
på dirigerende komponister som Weber, 
Mendelssohn-Bartholdy, Niels W. Gade, 
Berlioz og Wagner; men disse påtog sig 
i stigende omfang ligeledes opførelser af  
andres værker. Senromantikkens store 
komponister Richard Strauss og Gustav 
Mahler på tærsklen til og ind i det ty-
vende århundrede er vel stort set de sidste 
i denne traditions første geled. Nægtes 
kan det nemlig ikke, at de fleste dirigenter 
med komponistbaggrund på enkelte  
undtagelser nær ikke senere har mani-
festeret sig blandt de bedste inden for 
faget. 
Forklaringen er nærliggende. Repertoiret 
er jo vokset støt hen over årene, og di-
rigenter må til stadighed studere nye 
komplicerede værker, som kræver enormt 
forarbejde tillige med øget administrativt 
ansvar og belastende rejseaktivitet. Så-
ledes er dirigenterhvervet for længst en 
realitet, men hvornår startede denne klare 
specialisering egentlig? Det lader sig ikke 
fastslå nøjagtigt, men lad os starte med 
fransk/tyske Francois Antoine Habeneck, 
som med afbrydelser dirigerede kon-
servatorieorkestret i Paris i det meste af 
første halvdel af det nittende århundrede, 
og som formentlig var den første, som 
leverede fuldt tilfredsstillende opførelser 
af Beethovens symfonier, hvilket Richard 
Wagner efter sigende fuldt ud anerkendte. 
Nu opstod en generation af dirigenter 
med hovedvægten på at opføre andres 
værker, selv om de fleste havde studeret 

komposition og i mindre omfang selv 
afstedkommet musik uden synderlig 
langtidsværdi. Vi taler her om Hans von 
Bülow, Hermann Levi, Hans Richter, 
dernæst om Arthur Nikisch, Arturo Tos-
canini, Felix von Weingartner og noget 
senere om Bruno Walter, Wilhelm Furt- 
wängler, Otto Klemperer, Leopold Sto-
kowski og Erich Kleiber. 
Selvsagt er det umuligt at nævne alle 
betydelige, men i de første årtier af det 
tyvende århundrede fødtes igen en 
række bemærkelsesværdige navne som 
Herbert von Karajan, Sergiu Celibidache, 
Georg Solti og Leonard Bernstein, der alle 
virkede til ind i firserne og halvfemserne. 
Når man ser bort fra sidstnævnte, er al 
selvstændig kompositionsvirksomhed nu 
stort set lagt på hylden. Tiden til det og 
kravene til opførelsernes kvalitet levner 

ikke længere muligheden.
Lang tid før disse kæmper måtte give 
op, havde en ny betydelig generation 
imidlertid allerede længe gjort sig gæl-
dende med navne som Carlos Kleiber, 
Claudio Abbado, Zubin Metha, Daniel 
Barenboim, James Levine og årets 75-års 
fødselar Riccardo Muti.
Muti lod sig uddanne som pianist ved 
konservatoriet i Napoli, men fik ved  
et tilfælde muligheden for at dirigere 
en koncert i studietiden, da en med-
studerende måtte melde afbud. Flere 
professorer havde lagt mærke til, at 
hans evne til præcision og balance som 
pianist måtte tyde på betydelige evner 
som dirigent. Uden at have gennemgået 
nogen træning klarede Muti opgaven 
med bravur. Det førte med sig, at han 
tog nordpå til Antonino Votto i Milano. 
Denne var ud af Toscaninis skole, idet 
han eksempelvis havde virket som as-
sistent for Italiens største dirigentnavn 
ved uropførelsen af Puccinis Turandot og 
som sådan betragtedes som en slags elev 
af ham. Votto bibragte Muti så megen 
kunnen, at han i en alder af 26 brød så 
afgørende igennem, at det ikke varede 
længe før betydelige positioner erobredes.
Efter ganske få år med virksomhed 
ikke mindst ved Maggio Musicale i 
Firenze såvel på operafronten som på 
det symfoniske felt efterfulgte han ingen 
ringere end Otto Klemperer som chef for 

fortsættes på næste side....
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fortsat fra forrige side....
The Philharmonia Orchestra i London 
uden at forsømme sine talrige muligheder 
andre steder.
Artiklens ophavsmand havde sin første 
kontakt med ham på indirekte vis, idet 
Aage Haugland i midten af halvfjerdserne 
blev engageret til at synge Bancos parti i 
Verdis Macbeth i Firenze. Muti var glad for 
vor indstudering og inviterede den store 
bassanger hjem for at arbejde yderligere 
med ham. Det lykkelige samarbejde 
resulterede også i, at il maestro ønskede 
Aage Haugland som Daland i Wagners 
Der fliegende Holländer flere år senere, da 
han var blevet chef for The Philadelphia 
Orchestra og ud over den symfoniske 
forpligtelse også foranstaltede adskillige 
operakoncertopførelser. 

Længe før han var fyldt fyrre, var han 
blandt de mest efterspurgte dirigenter 
i sin generation og havde af alle steder 
meget tidligt gjort sig til et uundværligt 
indslag ved Salzburger Festspiele.  

I 1974 blev jeg for alvor opmærksom på 
ham. Jeg havde været så uheldig at blive 
kørt ned og måtte tilbringe tre uger på 
Københavns Kommunehospital med et 
brækket lårben. Den almindelige hos- 
pitalsdepression fortog sig som ved 
et trylleslag, da jeg mutters alene på 
en opholdsstue stillede ind på en 
transmission fra Wiener Staatsoper. På 
programmet stod Verdis La forza del 
destino dirigeret af Riccardo Muti. Fra det 

øjeblik vidste jeg, hvilken stor dirigent 
der her var på færde.

Da kollegaen Claudio Abbado i 1986 
forlod sin chefstilling ved Teatro alla Scala 
i Milano, var det indlysende at bede Muti 
om at efterfølge ham, hvilket skete uden, 
at han opgav sit engagement i USA. Først 
adskillige år senere blev det for meget at 
krydse Atlanten hvert andet øjeblik, og 
de europæiske gøremål var nu i højsædet 
sammen med det faste holdepunkt i 
Milano. Ud over det italienske repertoire 
med hovedvægten på Verdis operaer fik 
han stigende ry som en af tidens bedste 
Mozartdirigenter, hvilket man i Wien og 
Salzburg vidste og ved at skatte højt.

Imidlertid fik han lyst til at dyrke 
andre sider og påbegyndte i midten af 
halvfemserne en cyklus med Richard 
Wagners Der Ring des Nibelungen, hvis 
sidste værk, Götterdämmerung, skulle 
åbne sæsonen 1998 -1999.  Jeg indkaldtes 
som assisterende kapelmester, fordi jeg 
året før havde ledsaget Steffen Milling, da 
denne lavede en fornem, udslagsgivende 
foresyngning på den hæderkronede 
scene. Man ønskede en erfaren kender 
af værket, hvilket resulterede i, at jeg og  
en kollega i to uger sad alene med sang-
erne ved arrangementsprøverne. Først 
da skulle den første klaverprøve finde 
sted med Muti, som vi hidtil ikke havde 
set skyggen af. Jeg kom i god tid til det 
traditionelle prøveværelse, der frem for  
alt var prydet af et stort portræt af Tos-

canini. Medens jeg stod og betragtede 
det, lød en stemme bag mig: ”Han var en 
gud!” Jeg vendte mig, og Muti stod foran 
mig og havde med sin første sætning 
allerede tilkendegivet sit musikalske stå-
sted. Ubønhørlig præcision, nerve og 
velafbalanceret dynamik. Dermed vidste 
jeg præcis, hvad han forlangte, og vi havde 
en fortrinlig periode sammen. Med det 
samme spurgte han til Aage Haugland, 
og jeg måtte fortælle, hvor alvorlig en 
sygdom Aage kæmpede med. ”I pausen 
går vi til mit kontor og udfærdiger et kort 
med ønsket om god bedring”, var hans 
spontane reaktion. Banco og Daland var 
ikke glemt tyve år senere.

Året efter skulle endnu et tysk storværk 
åbne sæsonen: Beethovens Fidelio. Han 
spurgte, om jeg var ledig, hvortil jeg 
svarede, at det ville jeg sørge for at være. 
Samtidig foreslog jeg, at opførelsen skulle 
indbefatte den tredje Leonoreouverture i 
forlængelse af duetten mellem Leonore og 
Florestan umiddelbart efter sidstnævntes 
befrielse ved ægtefællens dristige aktion 
og guvernørens ankomst til fængslet, 
hvor Florestan havde siddet isoleret i 
en skummel kælder i lang tid. At spille 
ouverturen her er en tradition, Gustav 
Mahler og Felix Mottl indførte, og i Wien 
og Salzburg har man konstant holdt den 
i hævd. Muti bad mig begrunde det på 
skrift og i øvrigt opregne mine indhøstede 
erfaringer så hurtigt som muligt. En 
måned efter hjemkomsten til Danmark 
havde jeg samlet alt af betydning 
sammen, herunder en beskrivelse af 
Toscaninis opførelsespraksis, som min  
gamle professor i Köln havde fået over-
leveret fra Fritz Busch, hvis assistent han 
havde været i Dresden, før nazisterne 
tvang denne bort. Jeg hørte imidlertid 
intet, men i august, to og en halv måned 
før prøvestart, gæstede Muti Tivoli med 
sit Scalaorkester, og da vi spiste middag 
efter koncerten, lod han forstå, at han 
havde ladet sig overbevise, ikke mindst 
fordi jeg blandt andet havde henvist 
til Furtwänglers påpegning af den 
opsummerende funktion, ouverturen 
havde i lighed med Siegfrieds sørgemarch i 
Götterdämmerung, hvortil jeg af egen drift 
føjede den sidste Verwandlungsmusik i 
Alban Bergs Wozzeck; i Beethovens til- 

fælde optimistisk og befriende i mod-
sætning til Wagner og Berg. Eftersom jeg 
ydermere kunne påvise, at også Toscanini 
havde brugt ouverturen, var sagen klar.
Prøverne startede i slutningen af oktober 
med den overvejende som filminstruktør 
kendte Werner Herzog som iscenesætter. 
Da vi omsider kom på scenen, viste Muti 
endnu en gang, at det musikalske udsagn er 
det bærende i operakunsten, for adskillige 
musikalsk ugunstige sangerplaceringer 
blev konsekvent ændret, så de bedste 
forudsætninger opstod for klangbilledet. 
Da Leonoreouverturen blev prøvet første 
gang, gjorde jeg Muti opmærksom på, 
at partitur og stemmer er behæftet med 
en afgørende fejl fra takterne 154-158, 
hvor sekvensen i bratscher og derefter 
i andenvioliner står noteret en takt 
for tidligt, hvilket enhver kan se ved 
at sammenligne med det tilsvarende 
sted i reprisen i takterne 440-444. Det 
påskønnedes. I øvrigt var han som så 
mange i Italien uddannet i at synge enhver 
tonefølge på tonenavne. Jeg gad godt se 
den, der kan konkurrere med ham, når 
man har hørt ham gøre det i starten af 
prestoafsnittet i ouverturens jublende 
slutning. Do – sol – fa – mi – re….. i tempo!

Det fortæller i øvrigt meget om Muti, 
at så længe han var på La Scala, blev et 
tekstanlæg ikke installeret. I 2005 efter 
19 år som chef forlod han stillingen først 
og fremmest efter uoverensstemmelser 
med intendanten, Carlo Fontana. Han 
helligede sig nu sin årlige operafestival 
i Ravenna, som hans kone Cristina 
organiserer, samtidig med at Wien og 
Salzburg opgraderedes. Savnet af et stort 
operahus førte dog hurtigt til, at han 
indtog den samme position i Rom, som 
han havde haft i Milano, men af årsager, 
der ikke skal uddybes her, blev stadige 

nedskæringer mere og mere mærkbare, 
og på YouTube kan man opleve, hvorledes 
han afbryder en Nabuccoopførelse 
efter de jødiske fangers kor for at læse 
politikerne teksten. Efter at have erklæret, 
at negligering af den højkulturelle kunst 
er en forbrydelse, gentoges fangekoret nu 
også med publikum som medvirkende. 
At det var en yderst bevæget stund, kan 
aflæses hos adskillige korsangere.

Politikere besidder desværre også i Italien 
en udstrakt grad af tonedøvhed, og Muti 
forlod da også Teatro dell’Opera i skuffelse 
over denne kendsgerning. Imidlertid 
havde han for længst indtaget posten som 
chef for Chicago Symphony Orchestra, 
og det gør han endnu. Ovenikøbet 
kan vi glæde os over, at den glimrende 
koncertsal i Aalborg i januar 2017 gæstes 
af orkestret under Muti. Det skal nok blive 
et tilløbsstykke.
Det er allerede slået fast, at Muti som diri- 
gent står for en række af de samme ka-
rakteristika, der kendetegnede Toscanini. 
Det gælder også operaopsætninger. Da  
Toscanini skulle dirigere Falstaff i 
Salzburg i trediverne, forlangte han 
kulisserne kasseret. Dengang var de store  
dirigentpersonligheders ord lov. På få  
dage fik man fremstillet nye i elisabe-
thansk stil, så produktionen kunne gå 
i gang. I halvfemserne fandt regiteatret 
vej til festspilbyen, for Gerard Mortier 
havde afløst afdøde Herbert von Karajan 
som øverste chef. Som selvskreven 
Mozartdirigent engageredes Muti til at  

lede opførelser af Titus. Eftersom diri-
gentens tidligere ubestridte magtposition 
er eroderet til ukendelighed, så var den 
eneste udvej at forlade det foreliggende 
udslag af regiteaterideen, hvilket Muti 
gjorde uden tøven, som den principfaste 
kunstner han er.

Om regiteatret har han i modsætning 
til næsten alle andre dirigenter udtalt 
sig særdeles håndfast. Han slår fast, at 
det er et tysk fænomen, som gradvis 
har bredt sig til andre lande. Han finder 
emancipationen af alskens hæslighed 
fuldstændig i modstrid med ikke blot 
italiensk tradition og kultur, men også 
med kunstartens universelle sider, der 
bør gælde overalt. Han er sig bevidst, 
at den æstetiske udformning af en 
opera bør svare til den til enhver tid 
overordnede musik, der overhovedet ikke 
er en ingrediens på linje med scenografi, 
kostumer endsige iscenesættelse, der 
aldrig kan stå alene, hvad musikken 
derimod kan. Den bestandig dryppende 
gift, der med irreversibel effekt har 
muteret alt for mange operasangeres 
begrebsverden, fordi de ikke har set til 
bunds i, hvad de har med at gøre, vil Muti 
til sin dødsdag bekæmpe. Han er klippen, 
som vor tids malstrøm af mangel på 
ægte kultur og uforsvarlig omgang med 
kunsten ikke kan rokke.

Måtte Riccardo Muti leve og virke længe 
endnu.

Musikkens hus i Aalborg
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Lederkursus i Cotignac 

Claus Møller afholder kursus i personlig udvikling og ledelse fra 18. til 23. marts og 
fra 10. til 15. juni 2017.  
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

af Claus Møller

I denne artikel har jeg prøvet 
at ”sætte scenen” til en række 
artikler om ledelse. Jeg sætter 
lederrollen ind i en overordnet sam-
menhæng, som er nyttig for alle at forstå 
for bedre at kunne prioritere tid og liv - og 
være bevidst om og træffe valg om hvilke 
roller, man kan og vil spille. Nedenfor 
beskriver jeg tre typer roller (med til-
hørende adfærd), vi som mennesker har: 

1. Almene roller
2. Jobrelaterede roller
3. Lederrolle

ALMENE ROLLER

Et menneske har 3 almene eller basale 
roller.

Et menneske udøver en borgerrolle 
ved at være involveret i politik, vel- 
gørenhedsarbejde, kulturelle aktiviteter, 
miljøspørgsmål, klubber og foreninger. Vi 
er alle borgere i verden, i vores region/
land/by, i kvarteret, hvor vi bor. Vi kan 
være bidragsydende borgere på denne 
planet ved f.eks. at passe på miljøet - eller 
forurene rundhåndet efter bedste evne. 
Vi kan være Europaborgere ved at gøre 
noget, der er godt for Europa - eller blæse 

I DE SIDSTE 6 NUMRE AF KAPELMESTEREN HAR CLAUS MØLLER 
FORTALT OM FØLELSESMæSSIG INTELLIGENS.   
I DETTE OG DE FØLGENDE 4 NUMRE VIL CLAUS DELE SIN STORE 
ERFARING OG VIDEN OM LEDELSE MED OS. 

MENNESKELIGE 
ROLLER OG ADFæRD 

på fællesskabet. Vi kan som borgere i 
Danmark gøre noget for landet, eller for 
Jylland, Fyn eller Sjælland – hvis vi f.eks. 
ser os selv mere som jyder (for ikke at tale 
om vendelboer) end som danskere. Vi kan 
også optræde som gode borgere i Aalborg 
eller lade være, fordi vi jo arbejder i 
Brønderslev. Vi kan være gode naboer, der 
gør noget for dem, der bor lige ved siden 
af. Man kan selvfølgelig også bare lade 
være med at blande sig – og højst komme 
med en ritualagtig “go’ morgen” hilsen, 
eller når bølgerne går højt involvere sig i 
lidt overfladisk tidsfordriv over hækken: 
”Nå, der er rigtig gang i roserne?” ”Ja, det 
er der jo på den her årstid, men de kunne 
godt trænge til lidt regn..” 
Mange udøver deres borgerrolle ved at optage 
to parkeringspladser til én bil, ved at køre for 
stærkt på motorvejene – og gøre en helhjertet 
indsats for at snyde i skat..

Vi udøver en familierolle ved at bidrage 
aktivt til at skabe udvikling og trivsel 
for ægtefælle/partner, børn, forældre, 
søskende og andre familiemedlemmer. 
Vi har alle en familierolle, uanset om 
vi lever i et parforhold eller ej. Alle har 
eller har haft en mor, der er medskyldig 
i at jeg lever. Vi har også alle en far, 
som er medskyldig, selvom han ikke 
altid vil indrømme det. Mange fungerer 
prisværdigt i familierollen, mens andre 
slipper mindre heldigt fra det. Vi har jo 
heller ikke valgt vores familie (udover 
måske partneren). De er blevet ”påduttet” 
os. Og det kan være svært at leve med. 
Forholdet mellem f.eks. søskende er ikke 
altid fryd og gammen, hvilket ofte op- 

leves i forbindelse med arv og bodeling. 
Og de fleste parforhold opløses igen 
efter en tid, fordi vi ikke kan finde ud 
af det sammen. Der er særligt høje 
skilsmisseprocenter blandt mennesker, 
der rejser meget (piloter, stewardesser) 
og personer, der satser en stor del 
af deres liv på jobs, der kræver et  
”fuldtidsengagement”: Elitesportsfolk, 
topdirigenter, topmusikere, balletdansere, 
skuespillere og topchefer. 
Mange kommer hjem med kroppen alene. 
Hjernen er stadig på arbejde. Derfor ikke nok  
nærvær for hinanden. Og ikke nok tid til de  
meningsfyldte aktiviteter, som er forudsæt-
ningen for gode par-/familieforhold.

Vi udfylder en jobrolle, når vi udfører det 
arbejde, der forventes af én i et specifikt 
job. 

Vi kan ikke nå at optræde ideelt i oven-
nævnte 3 almene roller. Derfor må man  
vælge og ikke mindst vælge fra. Man  
må prioritere og finde den rette balance  
mellem den tid, der bruges på henholdsvis 
borger-, familie- og jobrollen. 

JOBRELATEREDE ROLLER

På arbejde har vi alle 3 roller, som skal 
udøves for at udfylde jobbet. Hver 
jobrolle kræver sin egen specielle adfærd.
Man udfylder en specialistrolle, når man 
udviser faglig adfærd inden for et specielt 
job. Faglig adfærd er den type adfærd, 
som udvises baseret på ens uddannelse, 
erfaring og færdigheder som f.eks. IT- 
specialist, ingeniør, sagfører, revisor, 
læge, musiker, dirigent, operasanger. 

Man udfylder en generalistrolle, når man 
udviser personlighedsbaseret adfærd.

Personlighedsbaseret adfærd er den type 
adfærd, som udvises baseret på personlige 
aspekter som: holdninger, værdinormer, 
familieforhold, følelsesmæssige og sociale 
færdigheder (eller mangel på samme), 
intellektuel kapacitet (hvis den da ellers 
kan registreres), energi, engagement, 
kreativitet, interesser, tro, socialt og 
politisk engagement, etc. 

Man udfylder en lederrolle, når man 
udviser ledelsesadfærd i et specifikt job. 

Vi har alle behov for løbende at udvikle 
vores færdigheder i de tre jobroller. Hvor 
godt, et menneske ”spiller” sine tre job- 
roller, har afgørende betydning for, hvor-
dan omgivelserne oplever én, respekterer 
én – og hvilket image eller ”personligt 
brand”, man skaber sig. Man kan godt  
opnå stor respekt for sin faglige dygtig-
hed som kirurg, musiker eller IT-specialist 
– uden at blive respekteret for sine 
personlige egenskaber som menneske  
og/eller leder. Det er der mange eksempler 
på. Vi bør løbende være bevidste om, 
hvilken ”hat” vi tager på, og hvilken som 
er bedst at anvende i en given situation: 
specialist-, generalist- eller lederhatten. 

LEDERROLLEN OG 3 TYPER 
LEDELSESADFæRD

LEDELSES-
ADFæRD

Ledelsesadfærd er den type adfærd, som  
udvises, når man sammen med andre 
finder ud af, hvor man skal hen (mål-
sætningsadfærd), hvordan man kommer 
derhen og løser de problemer, der opstår 
undervejs (problemløsningsadfærd).  Og  
kommunikerer, så alle involverede har 
samme billede af mål og midler og 
kender deres egen rolle i processen, så 
man kan samstemme indsatsen og sørge 

for, at alle trækker i samme retning 
(kommunikationsadfærd).

Ledelsesproblemer
Vi er normalt bevidste om konkrete pro- 
blemer (tekniske, økonomiske, kvalitets-
mæssige) og har som regel en idé om, 
hvordan de skal håndteres ved hjælp 
af vores faglige ekspertise, uddannelse, 
erfaring og færdigheder. Vi er mindre be-
vidste om ledelsesproblemer og er ofte 
ikke engang klar over, at der eksisterer 
et ledelsesproblem. Og det gør der i 
flertallet af virksomheder og offentlige 
organisationer. Et ledelsesproblem eksis-
terer, når mennesker ikke ved, hvor de 
vil hen. Eller de ved, hvor de vil hen, men 
de ved ikke, hvordan de kommer der. 

Eller mennesker er ikke enige om mål og 
midler. De har ikke defineret det egentlige 
problem. De har ikke samme opfattelse af 
situationen eller kender ikke deres egen 
rolle i situationen. Mange – hvis ikke alle  
– større problemer, virksomheder og orga-
nisationer konfronteres med, kan føres 
tilbage til manglende ledelsesadfærd. Le- 
delsesadfærd er et ”ikke-fagligt fag”, som  
bør læres og udøves af alle, som har 
indflydelse på virksomhedens resultater 
– inklusive alle formelle ledere. Hvis for-
melle ledere ikke udøver ledelsesadfærd, 
bliver virksomheden måske drevet, men 
ikke ledet.

Figuren nedenfor giver et overblik over de 
tre typer roller, vi som mennesker har:

I de næste 4 numre af Kapelmesteren vil jeg først fortælle om ”ledelse for alle”,  
derefter om de tre former for ledelsesadfærd: målsætningsadfærd, problem-
løsningsadfærd og kommunikationsadfærd.
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Med åbningskoncerten på SPOT og bør-
nekoncerter i DR Koncerthuset lavede vi i 
maj i år med Aarhus Jazz Orchestra (AJO) 
og Randers Kammerorkester (RKO) et 
stort koncert- og formidlingsprojekt Glow 
of Benares. Projektet opsummerer mit efter- 
hånden 25 års arbejde med indisk musik 
og er den foreløbige kulmination på det  
udviklingsprojekt, der er centralt i AJOs  
aktiviteter frem mod Aarhus som eu-
ropæisk kulturhovedstad i 2017.

Jeg er overbevist om, at hvis skabende/
udøvende kunstnere og musikalske kul- 
turinstitutioner skal være relevante stem-
mer i det 21. århundrede, skal vi have et 
globalt perspektiv. Ved at involvere os i 
og lære af verden omkring os kan vi få ny 
viden og erkendelse og skabe rammerne 
for ægte mellemkulturelle møder. Og så  
får vi ikke mindst et skarpere billede af  
vores egen musikalske og kulturelle his-
torie og identitet. Med det som credo er  
jeg ved at etablere Global Jazz Explorer 
Institute. 

Indien
Med 1,2 mia mennesker, en boomende og 
dynamisk økonomi og en dybt forankret 
forfinet musikkultur er det på alle måder 
oplagt at tage Indien alvorligt. 

Musikken
Trods al charmen ved den indiske 

GLOBAL JAZZ EXPLORER 
INSTITUTE I INDIEN
ET GLOBALT KUNSTNERISK UDVIKLINGS- OG 
KULTURFORMIDLINGSPROJEKT
af Lars Møller

samtidsmusiks overflødighedshorn af u- 
prætentiøse blandinger af alskens stil-
arter har min interesse primært ligget i 
den traditionelle klassiske indiske musik. 
Denne musikform har rødder i den flere 
tusind år gamle indiske, hinduistiske kul- 
tur og skrifter, herunder Vedaerne. Som 
den indiske civilisation i øvrigt har mu-
sikken evnet at optage og transformere  
andre påvirkninger fra erobrere, herunder 
Mogulerne, som herskede i Nordindien 
fra den europæiske middelalder og frem. 

Den klassiske indiske musiktradition 
kan groft inddeles i 2 hovedspor.

Den sydindiske, som nogle anser for 
den ”mest oprindelige”, hvor meget 
melodiske og rytmisk komplekse og 
forfinede kompositioner ”nedarves” ved  
mundtlig overlevering. Meget af musik-
ken blev komponeret i 1700-tallet - sam- 
tidig med Bach - og med en lignende 
strukturel skønhed. Den sydindiske kul- 
turs nuancerede tradition for komplek-
sitet er ikke kun manifesteret i musik-
ken. Det er ikke tilfældigt, man her  
finder et hovedsæde for verdens com- 
puterindustri, et hav af naturviden-
skabelige nobelpristagere, og sproget har  
ofte dobbelt så mange stavelser som i  
Nordindien. Spørger man om vej til 
stationen, kan man risikere at få 3 for- 
skellige udførlige vejbeskrivelser, og ved  
selv den helt elementære undervisning 
anskues tonerne fra start fra 2-3 sam-
tidige vinkler ved komplekse forsiringer 
og ornamenteringer. 

Den klassiske nordindiske musik-
tradition har - udover elementer fra den  

sydindiske musik - kraftige persiske/
muslimske påvirkninger. Musikkens ud- 
tryk og form har mere fokus på det 
følelsesmæssige udtryk og improvisation 
- og er noget tættere på de musikformer, 
jeg er opvokset med - jazzen. 
Musikken spilles af en instrumentalist/
vokalist og en perkussionist. De akkom- 
pagneres af en eller flere droneinstru-
menter, som skaber et kontinuerligt 
grundtonetæppe.
De typiske (nord-) indiske instrumenter 
er vokal, strengeinstrumenterne sitar og 
sarod, fløjte, den oboagtige shanei og tabla 
(trommer). Violinen er - med dens mu-
ligheder for glissandi - det eneste vestlige 
instrument, der er blevet fuldt integreret 
og traditionsbærende.

Nogle af de vigtigste begreber:
Rasa’er er de 10 - 12 grundlæggende fø-
lelsesmæssige arketyper (sorg, glæde, 
kærlighed, længsel, frygt m.m.) i den 
hinduistiske kultur.
Raga er det, der farver sindet, det 
melodiske DNA, som består af en skala 
med meget specifikke opadgående og  
nedadgående bevægelser over en kon- 
tinuerlig drone. En eller flere rasa’er ud-
trykkes ved melodiske kernefraser og ud- 
dybes med bestemte mikrotoner. Der er en 
helt overvældende mængde af forskellige 
ragaer, hvoraf 50-100 er de vigtigste.

Tala er det underliggende rytmiske møn-
ster for kompositioner og improvisationer. 
Der findes et hav af mere eller mindre 
komplekse talaer. De mest almindelige 
er dog i  16, 12, 7, 6 eller 5 slag, som 
bliver udført med mange forskellige 
inddelinger og sammensatte figurer. 
Inden for talaens mønster bruges Ti-Hai  
som rytmisk kadence. Her gentages en fortsættes på næste side....

frase eller serie af fraser tre gange og 
sidste tone i sidste frase skal så lande på 
talaens 1-slag – det kan være meget lange 
og komplicerede mønstre, og publikum 
vil ofte i spænding klappe grundrytmen 
og dermed følge med i, om det hele nu 
”går op”.  Hvad matematisk kompleksitet 
angår, er der lige så højt til loftet som i 
”Darmstadtserialismen”.

Den traditionelle koncertform består af  
en eller flere ragaer, som hver har en 
relativ fast formopbygning. Efter ofte  
lang tid med stemning af instrument-
erne på scenen starter musikken med  
Alap, hvor melodiinstrumentet/voka-
listen langsomt og rubato præsenterer 
raga’en - ofte gående fra det dybe til det 
høje register. Derefter kommer Jor/Jalla, 
som er lettere fabulerende sektioner i 
langsom/hurtig puls. Trommeslageren 
(”tablas”) gør sin entre i de følgende 
sektioner, med en eller flere kompositioner, 
Gatt’s og improvisationer i Tala’er fra 
langsom, medium til hurtige tempi. De 
enkelte ragaer bygger dynamisk op mod 
et klimaks og en afsluttende Ti-Hai.
Fordybelse er et nøgleord i denne mu-
siktradition. Én raga udført af en af de 
store mestre kan vare i flere timer, og det 
er ikke usædvanligt med koncerter til den 
lyse morgen.

Mesterlære
At lære indisk klassisk musik er en ini-
tieringsprocess, hvor eleven over lang tid 
dedikerer sig til en mester som indfører 
og indvier eleven i denne ældgamle mu-
siksforms arv, viden, traditioner og teknik-
ker.  Et af de vigtigste punkter er at lære 
at høre, føle og gengive ragaernes kerne-
fraser og mikrotonale udtryk og derved 
på det personlige og almenmenneskelige 
plan lære at ”intonere til” og beherske 
disse arketypiske følelser. Det er en af-
gørende forskellig tilgangsvinkel fra vores  
traditionelle vestlige, romantiske opfat-
telse af, at det er kunstnerens personlige 
følelser, der udtrykkes i musikken. I den 
indiske tradition er følelserne noget, du 
lærer at beherske på linje med andre af 
musikkens elementer. Læreprocessen er 

også en personlig udviklingsproces, hvor 
der bliver rusket godt og grundigt op i ens 
eget følelsesmæssige og mentale set-up i 
processen med at lære at beherske 10-12 
vigtige rasaer. Derudover er der et kæmpe 
vokabularium af rytmiske mønstre, per- 
mutationssystemer, som er en del af 
den mundtligt nedarvede ”standard lit-
teratur”. 

Den indiske musik i vesten
Siden 50’erne har en række musikere som 
sitarspilleren Ravi Shankar, fløjtenisten 
Hariprasad Chaurasia, tablaspilleren Za- 
kir Hussein udbredt kendskabet til in-
disk klassisk musik og dermed været 
med til at påvirke det 20. århundredes 
vestlige musikformer. Modal jazz i 50/ 
60’erne, rocken i 60/70’erne, klassisk mi-
nimalistisk musik - Reich m.fl. - samt en 
række fusionsbølger inden for jazzen, 
hvor den indiske musiktradition siden 
70’erne har været en af de vigtigste 
”drivere” for innovativ udvikling.

I lære i New Delhi
Min kontakt med den indiske musik 
opstod med udgangspunkt i nogle af 
mine inspirationskilder som saxofonist, 
John Coltrane og Jan Garbarek - som var 
tydeligt påvirkede af det indiske. Min 
dybere interesse udviklede sig dog først, 
da jeg - efter havde fået min ”bebob-
licens” i New York - indså, at jeg både 
musikalsk og personligt havde brug for 
en anden tilgangsvinkel til musikken. Jeg 
var fascineret af den indiske tradition for 
at arbejde systematisk med musikkens 
følelser. Jeg har altid været god til at 
komme i kontakt med de rigtige lærere, og 
det varede ikke længe, inden jeg i England 
mødte Shanei-spilleren Daya Shankar, der 
turnerede med hans lærer Ravi Shankar. 
Han inviterede mig til New Delhi, hvor 
jeg igennem fire år hvert år boede og 
studerede hos ham og hans far Anant Lal. 
Jeg var heldig at blive inviteret indenfor 
i hjemmet hos disse to førende mestre på 
den Shanei (persisk for fløjternes konge), 
og specielt undervisningen af Anant Lal 
var et kapitel for sig. Han snakkede ikke 
engelsk, og mit hindi fungerede kun i de 

mest simple turistsituationer. Der var kun 
musikken, imitation og initiering. Selvom 
jeg på det tidspunkt ikke var særligt 
optaget af deres filosofiske og spirituelle 
forståelsesramme, kan jeg i dag se, at lære- 
og øveprocessen har stærke meditative 
træk. Et tankevækkende forhold er, at  
hvor man inden for jazzens ”unge” pæ-
dagogiske tradition anser ”koncerten” 
som det ultimative sted at lære, så kommer 
man i den indiske undervisningssituation 
ofte ned i mere nuancerede og forfinede 
lag, end man kunne opleve ved koncerter. 

Indojazz – ver. 1.0
Ved det fjerde ophold i Indien kom jeg 
til et punkt, hvor jeg kunne se, jeg havde 
forstået det fundamentale og kunne spille 
et par ragaer med autentisk feeling, men 
samtidig indså jeg også, at en egentlig 
beherskelse på højeste plan nok krævede 
mindst et par inkarnationers øvning. 
Den indiske inspiration blev til gengæld 
grundlaget for Lars Møller Group med 
Jacob Christoffersen (pno), Thomas 
Ovesen (bas) og Ole Theill (tabla/
trommer), hvor vi 1995-2001 lavede en 
række udgivelser og optrådte på festivaler 
og koncertsteder verden over (inkl. Blue 
Note i New York).

Indojazz – ver. 2.0
Det sidste par år har jeg taget fat i det 
indiske igen og arbejder aktuelt med to 
projekter:
Lillegruppen RagaJazz og Glow of 
Benares med bigbandformatet (AJO) og 
kammerorkester (RKO).

I Indien 2016
Som en del af udviklingen af Glow of  
Benares tog vi i januar 2016 på et kombi- 
neret studie/workshop/koncert-ophold 
til Kolkata, hvor også konservatorie-
studerende fra København og Aarhus 
deltog. Med Jonas Johansen og Thor 
Madsen blev vi – foranlediget af familien 
til mine indiske lærere – inviteret til 
at optræde i Benares, hvor vi spillede 
morgenragaer på en kulturfestival, i 
en meget farverig kontekst af religiøse 

Lars Møller

Kala Ramnath
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morgenritualer og yoga ved Ganges- 
flodens bred. Derudover blev vi inviteret 
til at optræde på Benares Hindu University 
- den ”Indiske Musiks Juilliard”. Det 
var med nogen spænding, at vi gik på 
scenen. Hvordan ville lærere og elever 
her reagere på vores mix af indisk og 
jazz? Havde jeg overhovedet ”musikalsk 
kørekort” til at gå ind på deres musikalske 
halvdel? Det var min fornemmelse, at de 
følte, vi havde forstået noget af kernen 
i musikken og kunne komme med en 
respektfuld fortolkning inden for vores 
egne musikalske rammer. Med den meget 
sjælfulde eftermiddagsraga Marwa blev 
dette møde et af mit livs mest bevægende 
musikalske øjeblikke.

Tilbage i Danmark
I foråret opførte vi koncertprojektet Glow 
of Benares ved en række koncerter, AJO 
og RKO med den fantastiske violinist 
Kala Ramanath og tabla/trommevir-
tuosen Abhijit Banerjee, hvor vi bl.a. 
spillede åbningskoncerten på SPOT Fes- 
tivalen i Musikhuset i Aarhus. I den 
forbindelse lavede vi i samarbejde med 
DR Koncerthuset og Master Fatman den  
type undervisningsforløb og formidlings-
aktiviteter for børn, som jeg ser som en 
integreret del af fremtidens kunstneriske 
orkesterprojekter. Musikken blev også op- 
taget, og vi arbejder dette efterår på at 
færdiggøre den til udgivelse. Vi plan- 
lægger at udvikle konceptet frem mod 
koncerter i 2017 i Danmark og 2018 i 
Indien. 

Kompositionerne til Glow of Benares
Processen med musikkens tilblivelse 
var lang ... og inkluderede fordybelse i 
forskellige ragaer og talaer i det ”indiske 
grundmateriale”. Jeg havde også en ræk-
ke møder og skype-sessions med Kala 
og Abhjit, workshops og satellitprøver 

Benares

med AJO og RKO - og en del forsøg blev 
kasseret undervejs. 
Det centrale værk Glow of Benares er et 
godt eksempel på arbejdsprocessen. 
Med udgangspunkt i den meget spæn-
dingsmættede Shree-raga er det mit 
forsøg at beskrive den helt specielle 
rødlige ”eftermiddagsglød” og stemning, 
der er ved Gangesflodens bred, hvor 
livets mangfoldighed udfolder sig - lig- 
brændinger, tiggere, munke, legende 
børn, vasketøj, rituelle badende, pizza-
sælgere og plattenslagere. Først havde 
jeg en session med Kala Ramnath, hvor 
vi improviserede over ragaens toner 
(grundtone D, Eb, F#, G#, A, Bb (kun 
ned), C#, D) i en langsom 12-slags 
tala. Hun spillede kernefraser, og 
jeg arbejdede mig ved klaveret frem  
mod et harmonisk univers, som pas-
sede, og hvor jeg hele tiden var op-
mærksom på, at Kala kunne spille 
med fuld kunstnerisk integritet. Senere 
sendte Kala mig optagelser med hendes 
fortolkninger af ragaens kernefraser, som 
jeg nedskrev og behandlede med ret enkle 
kontrapunktiske teknikker til en melodisk 
sektion indenfor ragaens traditionelle 
rubato alap-afsnit. 
I næste afsnit blev den langsomme 
Villambit 12-slagsrytme omtolket til en 
slags 12 takters quasi-blues-form med en 
tilbagevendende melodisk og harmonisk 
”hookline”/kadence, som ledte til form- 
gentagelser. Slutningen blev en tromme-
solo over en rytmisk ostinat. Kala er 
primært en ”fri agent”, som improviserer 
og mødes med bandet på enkelte udvalgte 
fraser. I værket forsøger jeg at udtrykke 
idéen om den hellige by Benares, og til 
koncerterne blev stemninger yderligere 
udbygget af OIe Udengaards fantastiske 
videooptagelser. 

Mødet mellem orkesterformaterne og de 
indiske solister
Foruden integrationen af de indiske 
elementer er projektet også et møde 
mellem jazzens og den vestlige klassiske 
musiks orkesterformater. Det var en 
sand fornøjelse at arbejde med denne 
udvidede musikalske palet med AJO og 
RKO, og det var også meget lærerigt at 

arbejde med at få de klanglige balancer 
og forskellige arbejdsformer til at mødes  
med vores indiske gæstesolisters fri-
ere tilgangsvinkler. Jeg var meget tak-
nemmelig for musikernes tålmodighed 
med de mange formændringer, der op-
stod undervejs i dette møde mellem det 
planlagte og improvisation i nuet. 

Ragajazz
En positiv sidegevinst og udløber af 
det musikalske udviklingsarbejde blev 
dannelsen af ensemblet RagaJazz. Her 
arbejder vi tre danske jazzmusikere 
sammen med Kala Ramnath og Abhjijit 
Banerjee med at finde et fælles sprog 
og udtryk. I 2017 planlægger vi bl.a. at 
turnere i Indien og Europa. 

Det globale perspektiv
Foruden min fascination af den store 
virtuose og disciplinkrævende musikalske 
arv ser jeg nu en dybere vigtighed ved 
formidlingen af den globale/indiske 
vinkel. Jeg er efterhånden nået til den 
overbevisning, at vi er langt mere kulturelt 
forbundne, end vi i første omgang tror. 
Det er nok ikke tilfældigt, at man over 
hele det indoeuropæiske kulturområde 
finder sammenfaldende navne for rør-
bladsinstrumenter, f.eks Shanei i Indien 
- Skalmeje i Danmark. Ud fra min mu-
sikalske tilgangsvinkel anser jeg i dag 
Indien for den sydøstlige grænse for den 
kultur, som vi også er en del af, og den 
”historie” er et helt centralt element i de 
formidlings- og undervisningsaktiviteter, 
der under Global Jazz Explorer Institute vil 
være integreret i mine Indiensprojekter de 
næste år.

www.globaljazzexplorerinstitute.com
www.ragajazzmusic.com
www.glowofbenares.com

Jeg har altid gået med en for-
nemmelse af jazzen som en 
stor organisme, der konstant
udvikler sig som konsekvens af store 
individualisters bedrifter. Jeg fornemmer 
en direkte linie fra Bechet, Armstrong og 
Red Allen til Ellington, Basie, Young og 
Hawkins videre til Blakey, Silver, Miles og 
Coltrane og derfra videre igen til Monk, 
Mingus og Sun Ra. Alt for sjældent har 
jeg set det åbenlyse slægtskab i denne 
vidunderlige tradition dokumenteret. 
Som en bedårende enlig svale står Art 
Kane’s udødelige jazzfoto fra 1958. På 
en trappe foran en brownstone i Harlem 
er en umådelig talentmasse samlet, og 
man mærker, at musikerne også synes, at 
begivenheden er noget helt særligt. 
Sonny Rollins, den ene af de kun to 
musikere på billedet, der stadig lever, 
står diskret med solbriller på, mens hans 
største idol, tenorsaxens konge, Coleman 
Hawkins står foran med en smøg og shiner 
igennem. Højt på trappen står den anden 
“overlever”, som også er tenorsaxofonist 
- Benny Golson, der med sin helt unikke 
stil er blandt jazzens største komponister.
En af alle tiders største bandleaders, Count 
Basie, er blevet træt og har sat sig på kant-

A GREAT DAY IN HARLEM  
NU OGSÅ PÅ NETTET
af Søren Siegumfeldt stenen sammen med kvarterets unger. 

Lige bag ham flanerer Thelonious Monk, 
der ligesom Art Blakey, Horace Silver og 
Charles Mingus har sit personlige bud på, 
hvordan jazzens fremtid lyder.
Som den eneste står kornettisten Rex 
Stewart med sit instrument, og ved 
siden af pjatter Dizzy Gillespie med sit 
ungdomsidol Roy Eldridge.
Nu har nydailynews.com lanceret en 
version af billedet, hvor man kan klikke 
på hver enkelt musiker og lytte til musik. 
Det er især sjovt med de mindre berømte 
som fx. Luckey Roberts, som på billedet 
står lidt i sin egen verden, og som man her 
kan høre spille virtuost stride-klaver fra 
den gamle verden. 
Endelig er der dokumentarfilmen ”A 
Great Day In Harlem” fra 1994, hvor 
langt flere af musikerne var til rådighed 
for interviews. Den ligger på YouTube - 
klippet op i bidder - og er med sine mange 
fine klip en guldgrube.

Billede med links til musik-klip på YouTube:
interactive.nydailynews.com/2016/08/story-
behind-great-day-in-harlem-photo
Links til biografier, m.m.:
http://www.a-great-day-in-harlem.com
Video:
https://www.youtube.com/watch?v= SvvjIuAdGqw

fortsat fra forrige side....

Kala Ramnath

Stokowski indspiller med Berlin Phil

I NæSTE BLAD: 
Stokowski og “Den tidløse undersøgen”. 

LYTTE- SE- OG LæSEEKSEMPLER
LÆSE:
Bøger:
Oliver Daniel: Stokowski ”A Counterpoint 
of view” (Dood Mead & Co 1982)
Preben Opperby: Leopold Stokowski 
(Midas Books 1982)

LYTTE:
1) Stokowski/Philadelphia Orchestra 
1931-32: The first wide range and stereo 
recordings ( Iron Needle)
2) Rimsky-Korsakov: Russian Easter 
Festival Overture Stokowski SO 5 
(Calarecords.com)
3) The Art of Stokowski: Cala Records 
(calarecords.com)
4) Glenn Gould: Stokowski, a portrait for 
radio (youtube)
5) Beethoven: Emperor Concerto 
Glenn Gould/Stokowski (Columbia 
Masterworks Vinyl)

VIDEO:
Stokowski in Rehearsal/American 
Symphony Orch. (youtube)
“The conductor speaks” (youtube)

Web: www.stokowski.org 

fortsat fra side 13....



NYE UDGIVELSER
PERNILLE BÉVORT 
- NY CD
WHICH CRAFT ?

Medvirkende: Pernille Bévort: tenor- og 
sopransaxofon; Mariane Bitran: fløjter; 
Kasper Wagner: altsax og klarinet; Pelle 
Fridell: tenorsax og basklarinet; Mads 
Kjølby: guitar; Francesco Cali: accordion 
og piano; Morten Ankarfeldt: bas; Bjørn 
Heebøll: trommer
”Det er min 10ende udgivelse som band-
leder/komponist. Gruppens line up, hvor 
de 4 blæsere dobler, og hvor Francesco 
Cali veksler mellem at spille på enten 
harmonika eller piano, kombineret med 
et fremragende rytmeteam på guitar, 
bas og trommer; giver ensemblet en helt 
særlig og farverig lyd, der rummer mange 
nuancer, udtryksmuligheder, og skiftende 
instrumenteringer”. 
Udgivet juni 2016 på forlag: Gateway Music 

MARK SOLBORG  
– NY CD
TUESDAY PRAYERS

Medvirkende: Mark Solborg, guitar og  
Herb Robertson, trompet, pennywhistle.
”I 2014 besøgte det amerikanske trom-
petikon Herb Robertson og guitarist Mark 
Solborg Koncertkirken på Nørrebro. Det 
store rum og den smukke akustik gav liv 
og varme til transparente motiver, hymner, 
opråb og fabulerende teksturer. En samtale 
mellem venner og eftertænksomme bøn-
ner er måske ordene for dét, man kan høre 
på denne live-optagelse fra Nørrebros 
bedste koncertrum. Musik til stille aftener 
eller tidlige morgenstunder.”
Lines so beautiful they shine like a light. Sound 
becomes a hymn. Music becomes a prayer. 
Every day is a gift. All about jazz.
Udgivet i juni 2016 på ILK

SAUL ZAKS  
– NY CD
SAX TO TANGO

”Syddansk Universitets Symfoniorkester 
har i samarbejde med Pablo Ziegler 
(komponist, arrangør, producer og pia-
nist), Julio Botti (saxofon) og Franco Pinna 
(trommer) udgivet en CD med værker 
af Astor Piazzolla og andre argentinske 
komponister. CD’en er optaget i Alsion 
i 2015 og udgivet i USA. CD’en er med 
i den amerikanske Grammy. De unge 
talentfulde musikere fra Syddansk Uni-
versitets Symfoniorkester er meget glade 
og stolte for dette legendariske projekt! 
Pablo Ziegler var pianisten i Piazzollas 
legendariske kvintet, og det var hans 
forslag at indspille den. Han planlægger 
et fortsat samarbejde med orkesteret og 
dirigenten Saul Zaks.
Orkestret spillede i Carnegie Hall i 2014, 
hvilket åbnede den Grammyvindende 
pianists øjne for det unge orkesters evner”. 
Udgivet juni 2016

Jørgen Lauritsen anbefaler:
Jeg kan anbefale forfatteren Thea Mik-
kelsens bøger. Hun er meget kompetent 
omkring ledelse af innovative processer. 
Hendes kurser har givet mig en større 
bevidsthed omkring, hvad vores arbejde 
også består af. 
10 Gode Råd Om Innova--
tionsledelse - Få mere ud af 
de kreative processer
Kreativitetens 
Psykologi - Hvad du 
som kreativ bør vide om 
dig selv og din psyke 

Lars Møller anbefaler:
En af de mest fantastiske indiske musikere 
var sitarspilleren Nikhil Banerjee. Jeg kan 
anbefale en helt fantastisk cd med live- 
indspilning af den Raga Shree, jeg omtalte 
tidligere. Musikken bevæger sig helt tra-
ditionelt indisk klassisk igennem, indled-
ende rubato melodisk “alap” og med 
tilføjet puls “jod”, efterfulgt af medium 
tempo 10 slags rytme (5+5) Jhap Tal, af-
sluttende med hurtig 16 slags 
“teen tal”.The Genius of 
Pandit Nikhil Banerjee: 
Live Concert Series 2 

Søren Siegumfeldt anbefaler:
Vil man vide, hvad der er superspæn-
dende, vildt og overraskende i dansk jazz 
lige nu, må jeg anbefale at lytte til CD’en 
Horse Orchestra. Deres første plade 
Living The Dream lyder som en CRAZY 
blanding af Raymond Scott, 
Buxtehude og Art Ensemble 
of Chicago. Virtuost, over-
rumplende og sågar rørende.

Ove Krüger anbefaler:
For en del år siden faldt jeg over en CD  
med Donizettis Don Pasquale dirigeret 
af Riccardo Muti. Øjeblikkeligt blev jeg  
fascineret af hans evne til at forene præ-
cision og vitalitet, ligesom 
det middelhavslette, gen-
nemsigtige klangbillede er 
ideelt. Kan stærkt anbefales.

ESTHER BOBROVA  
– NY NODE- 
UDGIVELSE 
DEN GLADE ENKE  
- FOR KLAVER OG VIOLIN

”Ud fra min fascination af Franz Lehárs 
musik til Den glade Enke og også ud fra 
de muligheder, violinen har, skrev jeg 
tre arrangementer, som er bearbejdelser 
af to duetter, Lied vom dummen Reiter 
og Lippen schweigen og en solosang Es 
lebt´eine Vilja.
Operettens sangtekster og musikkens ka- 
rakter er udgangspunkter for bear-
bejdelsen. De kendte melodier har jeg 
fordelt ligeligt mellem violin og klaver,  
og desuden har jeg udvidet arran-
gementerne med både rytmiske og me-
lodiske variationer i Lehars stil. Strøgene 
er sat af violinisten, docent Arne Balk-
Møller. Det skulle først anerkendes hos  
det østrigske forlag Doblinger Verlag, 
som har rettighederne til Den glade Enke. 
De blev anerkendt, og de er nu klar til 
udgivelse hos Edition Wilhelm Hansen”.

MEDLEMMERNE 
anbefaler


