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RUNDE FØDSELDAGE
28. marts  Jonas Viggo Pedersen  50 år
30. marts  Gustav Rasmussen  40 år
2. april  John Uldall  80 år
22. april  Svenn Skipper  70 år
27. april  Mads Løkkegaard  40 år
30. april  Kristian Olesen  65 år
11. maj  Søren Krogh  50 år
12. maj  Jorge Cordero  65 år
28. maj  Jørgen Misser Jensen  70 år
13. juni  Søren Johannsen  50 år
21. juni  Torben H. S. Svendsen  50 år
30. juni  Bent Lundgaard  65 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke.

MEDLEMSJUBILÆER
Niels Jørgen Steen  50 år
Palle Mikkelborg  50 år
Michael Schønwandt  40 år
Frans Bak   25 år
Pierre Dørge  25 år
Jens Klüver  25 år
Ebbe Munk  25 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke.

UDMELDT
Henrik Budde

FACEBOOKGRUPPE
Dansk Kapelmesterforening har en lukket 
gruppe kun for foreningens medlemmer. 
Husk at melde dig ind i den.

Dansk 
Kapelmesterforenings
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 www.kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforenings kontor:  
Sankt Hans Torv 26, 5.
2200 København N
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NYT OM MEDLEMMER 
 NYT FRA FORENINGEN            

  NYHEDER  ved Bodil Heister 

MINDEORD OM 
HENRIK SACHSENSKJOLD 
17.4.1918 - 11.10.2016
Med Henrik Sachsenskjolds død har 
Kapelmesterforeningen mistet ikke blot 
sit ældste medlem, men også en musiker, 
der igennem mange årtier har præget 
dansk musikliv på højeste niveau.

Henrik blev født i Roskilde for næsten 100 
år siden, helt præcist den 17. april 1918, og 
han begyndte tidligt at spille violin, det  
instrument, der fulgte ham gennem hele 
hans lange liv. Fra sit 9. år optrådte han i 
alle mulige sammenhænge, og hans store 
talent førte ham helt naturligt til videre 
studier, først i København hos Kristian 
Sandby og senere i Paris hos den store 
pædagog René Benedetti fra 1938, indtil 2.  
verdenskrigs udbrud tvang ham til at blive 
i Danmark. Han blev medlem af Det Kgl. 
Kapel 1941, hvor han forblev indtil 1957. 
Hans interesse for at dirigere blev vakt 
meget tidligt - den første dirigent, han spil- 
lede under som assistent i Kapellet, var 
Wilhelm Furtwängler! Som medlem af 
Kapellets koncertkomité og takket være 
sin stærke personlighed blev han meget 
gode venner med en lang række store 
dirigenter, der gæstede orkestret, som 
f.eks. Erich Kleiber og Rafael Kubelik, og 
på trods af hans politiske tilhørsforhold til 
venstrefløjen havde han også et hjerteligt 
forhold til Kong Frederik IX, som altid 
søgte hans selskab, når han dirigerede 
Kapellet.

Henrik tog til Italien og studerede 
direktion bl.a. i Siena, inden han begyndte 
at dirigere i Danmark, samtidig med 
han fortsatte sin store karriere som en 
af landets førende violinister. Han stod i 
begyndelsen af 1950´erne for en række 
balletforestillinger på Det Kgl. Teater, 
ikke mindst de danske førsteopførelser af 
Prokofievs Romeo & Julie og uropførelsen 
af Jørgen Jersilds Lunefulde Lucinda, lige-
som han i samme periode som solist 
stod for de bemærkelseværdige danske 
førsteopførelser af violinkoncerter af  
Shostakovich, Stravinskij og Khatjaturian.

En årrække var Henrik knyttet til Tivolis 
Koncertsals Orkester, både som kon-
certmester og som dirigent - en periode, 
han beskrev overfor mig som en særlig 
lykkelig tid. Derefter virkede han i mere 
end 20 år som violinprofessor i Århus, 
hvor han uddannede en lang række 
violinister.

Jeg er meget lykkelig for at have fået lov 
til at lære Henrik særlig godt at kende 
de sidste år af hans liv. Vi førte mange 
dybt interessante samtaler, ikke mindst 
aspekter om den musik, han elskede 
uendeligt, og som var med ham til de 
allersidste dage. 
Han sov stille ind i oktober 2016 efter et 
helt enestående liv i og for musikken. 
Æret være Henrik Sachsenskjolds minde.

Michael Schønwandt

GENERALFORSAMLING 2017
Reservér torsdag d. 20. april kl. 16.00, 
hvor Dansk Kapelmesterforening holder 
den årlige generalforsamling på Arbejder-
museet, Rømersgade 22, ved Nørreport 
Station.
Der er rundvisning på Arbejdermusset for 
vores gruppe kl. 15.00.

NY DIREKTØR
Andreas Vetö tiltræder 1. marts som 
direktør for Danmarks Underholdnings-
Orkester. 
Andreas vil styrke DUOs profil som 
privatdrevet orkester og videreudvikle 
orkestrets profil. Han vil sikre rammen 
omkring orkestrets klassiske koncerter 
og udbygge dets internationale 
aktiviteter i samarbejde med chefdirigent 
Adam Fischer. 

CITAT AF MOLIÈRE
Uden musik kan en stat ikke eksistere. 
Al den forvirring, alle de krige, vi ser i 
verden, skyldes, at man forsømmer at 
lære musik.

HUSK
at tjekke foreningens hjemmeside, om dit 
telefonnummer og adresse er korrekt.
Hvis du ønsker nyt billede eller ændringer 
i dit CV, så send til sekretæren.
www.kapelmesterforening.dk
sekretaer@kapelmesterforening.dk
 
LILLE SKIVEREN I SKAGEN 2018
1 uges ophold for kun 1.500,- pr uge 
for medlemmer af Dansk Kapelmester-
forening kan lejes i uge 23 (1. - 8. juni), uge 
24 (8. - 15. juni) og uge 29 (13. - 20. juli) 
2018.
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. Nærmere herom i efteråret.

NY DIRIGENTSTILLING
Christian Kluxen er fra sæson 2017/18 
udnævnt til Music Director for Victoria 
Symphony i Canada. 
Det er foreløbig en 4-årig aftale med mu-
lighed for forlængelse efter to år. 
Orkestret har eksisteret siden 1941 og er  
Vancouver Islands største kulturorgani-
sation. 
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Det er blevet et nyt år, og lad os i 
sandhed ønske hinanden, at 2017 
bliver et mere fredeligt, fordrageligt og 
medmenneskeligt år, end det forgangne 
har været.

Nytår er festtid, og der er nytårskoncerter 
overalt. Netop nytårskoncerterne er ofte 
koncerter, der rækker ud til et stort og 
nyt publikum. Wiener Philharmonikernes 
traditionsrige koncert 1. januar  har mere 
end en milliard seere verden over - mindre 
kan også gøre det for os andre, men jeg 

Kapelmesterens 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

har fornemmelsen af, at optrædende og 
publikum er tættere på hinanden ved 
disse koncerter end ved mange koncerter 
resten af året.

Hvorfor nu det? Er det fordi, det er 
“tilladt” at spille mere populær musik ved 
disse koncerter? Eller er forventningen 
hos publikum en anden? Er det det rituelle 
i disse koncerter, der fører til tætheden? I 
hvert fald lykkes det at binde nogle meget 
væsentlige bånd hen over rampen - at 
nedbryde den berømte fjerde væg, altså 
muren mellem scene og sal.

Og der klappes med i takt!! Helt normalt 
ved enhver jazz- eller rockkoncert, men 
ellers uhørt i klassiske kredse. Og egentlig 
er det jo synd og skam, at det sker så 
sjældent! For netop det rytmiske klap 
danner en stærk fysisk enhed, en fælles 
puls mellem alle i rummet, såvel mellem 
musikere og tilhørere som mellem de 
enkelte tilhørere. 

FORMANDEN MENER
KUNSTENS 
NØDVENDIGHED

Næppe havde man fordøjet 
jule- og nytårsmiddage og frokoster, før 
det blev offentliggjort, at Det Kongelige 
Kapel bliver udsat for en voldsom 
besparelse. 

Uanset at der kom et nogenlunde rimeligt 
resultat ud af forhandlingerne mellem 
teatrets ledelse og Kapellet, er det endnu 
et eksempel på hvilke katastrofer, den 
hovedløse årlige 2% besparelse har for 
vores kunst og kulturliv. 

Vi har hørt politikere udtale, at vi skal 
have mere musik for de samme eller 
endda færre penge, men det er da 
rystende naivt at tro, at det kan lade sig 

gøre! Og så hører vi ingen politikere tale 
om, hvilken kvalitet man kan få for færre 
penge, men mon ikke det er indlysende, 
at færre penge betyder dalende kvalitet. 
Det er trist og nedslående, at vi lever i en  
tid, hvor de ledende politikere til-
syneladende ikke giver kunst og  
kultur nogen betydning for sam-
fundsudviklingen. Hvornår har netop 
disse emner været oppe i en valgkamp? 

God kunst er en samfundsmæssig 
nødvendighed. Kunsten er vigtig for 
samfundsudviklingen, og kunstneriske 
oplevelser er nødvendige for, at vi 
alle kan udvikle os til hele og gode 
samfundsborgere. 

Kunst bør være en naturlig del af vores 
velfærdssamfund på lige fod med 
uddannelse, sundhed og ældrepleje, 
hvis den vel at mærke er tilgængelig for 

For blot hundrede år siden var det helt 
normalt, at man klappede efter hver sats 
i en klassisk koncert. I et brev fra Sverige 
skriver Carl Nielsen således hjem om sin 
store forbløffelse over, man dér er begyndt 
at undlade applaus, til værket var spillet 
færdig!

Det fysiske møde med den levende 
musik er jo ellers netop det, der i den 
grad kendetegner det at være til stede 
ved en koncert. Denne fornemmelse af at 
blive ramt kropsligt her og nu af klang, 
af levende mennesker, der spiller for 
og til levende mennesker, den ordløse 
kommunikation, som kun kan føres 
gennem lyd - det er det, der gør den 
levende musik helt nødvendig. Og det 
taktfaste applaus ved slutningen af en 
god koncert kan jo også netop signalere 
forbundethed mellem alle, der er til stede.

Skal vi ikke ønske, at vi kan få verden til 
at klappe lidt mere i takt sammen i 2017?

alle samfundsgrupper og ikke kun de 
velbjergede. 
Hvis vores nuværende politikere ikke 
kan indse dette, må vi forsøge at påvirke 
kommende generationer til at blive mere 
kulturelt bevidste, og her kan vi passende 
begynde med vores skoler, hvor kunst  
og kultur bør indtage en langt mere 
central rolle end nu. 

Uddannelse og især dannelse er mere end 
Pisa-undersøgelser. 

Som kapelmestre bør vi være naturlige 
ambassadører for at påvirke den frem-
tidige politiske udvikling. 

Danmark har brug for god kunst, og god 
kunst koster penge!

Jesper Grove Jørgensen

NYE medlemmer
ved Bodil Heister

SANNE GRAULUND
51 år, København
Sanne er født i Nykøbing Falster og 
satte dagen efter studentereksamen mod 
København og uddannede sig på Det 
Rytmiske Konservatorium som sanger. 

Hun er freelance-sanger, kapelmester, kom- 
ponist, pianist og underviser. 
Som kapelmester har hun udgivet 
flere CD’er med eget orkester (senest 
Totalt Total 2015) og været kapelmester 
ved flere teaterforestillinger, hvor hun 
også har været medvirkende sanger, 
pianist og skuespiller (senest Lillys 
Danmarkshistorie på Folketeatret). 
Sanne har udviklet og udgivet online  
stemmetræningsprogrammet 21 day-
vocaltrainer, som bliver brugt af sangere 
i mere end 26 lande, og hun er ofte i 
udlandet og undervise, især i Holland, 
hvor hun laver workshops flere gange 
om året. 
Hun er i gang med at skrive musik til 
teaterstykket Ud med Knud, som hun 
også skal være kapelmester på. 
Derudover har hun et musikalsk 
samarbejde i She Trio med Eva Malling og 
Benita Haastrup. 

KATHRINE WINDFELD
32 år, København 
Kathrine er kapelmester, pianist, kom-
ponist og arrangør og uddannet på 
Musikhögskolan i Malmö.

I 2016 blev hun kåret som ”Årets Nye 
Jazznavn” ved Danish Music Awards 
Jazz for debutudgivelsen med sit bigband 
Aircraft. 
Albummet var desuden nomineret som 
”Årets Album”, og Kathrine var nomi-
neret som ”Årets Komponist”.
Anmeldere i bl.a. Information har kaldt 
hende en fornyer af bigbandtraditionen 
med sin ekspressive, veldrejede big-
bandmusik. Hendes unge bigband har 
siden stiftelsen i 2014 haft støt medvind. 
Bandet var fast orkester på The Standard 
Jazzclub, hvor de spillede ugentligt i to 
sæsoner (2014-15) - bl.a. med prominente 
gæster som Mike Stern (USA). Siden 
spillede bandet på ”Jazzahead”, Europas 
største jazzmesse.  
Til daglig underviser Kathrine på den 
svenske ”Fridhems Folkhögskola” i 
jazzensemble. I foråret 2017 skal hun  
bl.a. skrive musik til DR Bigbandet og 
optræde med orkestret i Radiohusets 
Koncertsal.

CARL WINTHER 
32 år, København
Carl er kapelmester, pianist og kom-
ponist. Søn af den afdøde trompetist Jens 
Winther. 
Han er uddannet på Rytmisk Mu-
sikkonservatorium, gik to år på Skurup 
Folkhögskola og Jazzakademiet (1. sem.). 
Carl har de sidste 7 år haft et intenst 
samarbejde med den amerikanske saxo- 
fonist Jerry Bergonzi, både som kapel-
mester og som sideman i Jerry’s Quartet 
og Quintet. 

Han har turneret verden rundt som 
kapelmester ved mange projekter med 
egne bands siden 2006. 
Derudover har han arbejdet med bl.a.  
Billy Hart, Jerry Bergonzi, George  
Garzone, Bill Evans, Gary Thomas og  
afrikanske artister, såsom Makadem, 
Bakabri David Maestro og Yaa Yaa. 
Han blev vinder i Linköping Jazz 
Competition 2006 med bandet “Skurup 
Hot 5” og desuden vinder af The 32nd 
Getxo Jazz Competition med Carl  
Winther Trio og Jazz Nad Odra med 
Wosko&Licak Quartet med originale 
kompositioner. 
Carl er optaget  som medlem pr. 1.7.2017



Vi mødes en isnende kold 
januardag i en stor gammel 
villa i Gentofte, tæt på 
Dyrehaven. Pierre byder på kaffe og jule-
småkager, og rundt om bordet står fire 
stole fra krigens tid. 
”Er den for hård?”, spørger Pierre. Og da 
jeg bekræfter, byder han mig en lignende 
stol, men med et lidt blødere sæde. 
”De er fra mit barndomshjem på Nørre-
brogade; de blev købt under krigen, da 
man jo ikke havde så mange penge. Vi har 
i det hele taget en masse arvestykker fra 
vores forældre”.
Pierre viser mig et rum ved siden af, der er 
godt fyldt op. På væggene rundt omkring 
i stuerne hænger en samling af skønne, 
unikke plakater, som kunstnere har tegnet 
til New Jungle Orchestra.

Jeg fortæller Pierre, at jeg til interviewet vil 
spørge ham om, hvordan man holder liv i 
et orkester i 37 år, og om hvordan han ser 
de unge jazzmusikeres situation i dag.

”Jaaa…. 37 år…. Det er helt utroligt, ikke?
Jeg tænker på engang, jeg skulle inter-
viewes, det var faktisk i Gambia. Der kom  
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I dag har jeg turneret verden over  
i mere end 50 lande. 
Noget som jeg i min vildeste fantasi 
aldrig havde drømt om …
INTERVIEW MED PIERRE DØRGE
af Bodil Heister et helt TV-hold fra DR til Gambia for at 

interviewe mig om mit liv som musik-
mager. Det blevet taget om 10 gange, og 
til sidst kunne jeg slet ikke tale normalt og 
venligt mere. Det skyldtes, at produceren 
undervejs syntes, at det ville virke mere 
eksotisk, hvis der samtidig i baggrunden 
kravlede en gambianer op i et palmetræ 
efter palmevin. Og det måtte han så gøre 
igen og igen for at få både billede og lyd i 
kassen. Nå, men det blev til et 45 minutters 
program, der blev sendt da New Jungle 
Orchestra blev statsensemble i 1993”, for-
tæller Pierre.

En måneds Worldmusic i  Woodstock i 1980 
blev en milepæl for Pierre. Der åbnede 
sig en ny verden for ham. Deltagerne fik 
undervisning af store verdensstjerner; en 
uge med indisk musik, en uge med ja- 
pansk musik, så afrikansk musik, bali-
nesisk gamelan-musik og ugen efter med 
en brasiliansk percussionist. Hver uge  
blev der spillet freejazz og etnisk musik. 
Den ene aha-oplevelse efter den anden. 
Efter denne tur fik Pierre et uvurderligt net- 
værk af musikfolk fra hele verden. På Man- 
hattan fik han undervisning af en af jazzens 
store ikoner, saxofonisten Ornette Coleman. 
”Ornette havde mange selvopfundne, men  
sjove teorier. Eksempelvis skrev han alle  
stemmer i C og lod dem spille af trans-
ponerende instrumenter – utransponeret! 
Det gav nogle besynderlige banale paral- 
lelklange. Mødet med alverdens musik i  
jazzens hjemland USA var meget inspi-
rerende; dog gik det ved nærmere efter-
tanke op for mig, at min egen baggrund 

med danske sange, børnesange og nordisk 
folketone dukkede mere og mere op i min 
egen musik”. 

Nå, men vi må vel hellere starte fra 
begyndelsen. Du læste jo til skolelærer?
”Ja, jeg tog lærereksamen fra Københavns 
Dag- og Aftenseminarium i 1971, men be- 
gyndte allerede at undervise i guitarspil 
i efteråret 1969. Senere blev jeg semi-
narielektor i musik, men kom aldrig ud i  
folkeskolen, som jeg oprindelig havde 
drømt om. Min stilling på seminariet 
beholdt jeg indtil 1996, men efter en del 
år med orlov. I 1996-98 blev jeg ansat som 
uddannelses-koordinator på Det Rytmiske 
Musikkonservatorium, men det kunne 
ikke forenes med min turnévirksomhed 
med ca. 90 koncerter om året”. 

Hvornår begyndte du at spille som barn?
Jeg var faktisk kun 12 år (1958), da jeg var 
kapelmester for første gang - uden at kende 
ordet. På Randersgades Skole havde jeg 
Erik Moseholm i sang, og han fik skolens 
musikliv til at leve. 
Erik satte skolens kor til at opføre Bernhard 
Christensens De 24 timer (et jazzoratorium 
bl.a. med sangen Bøf med løg), og jeg spurgte 
Hr. Moseholm, om mit orkester måtte 
give et par numre i forestillingen. Faktisk 
havde jeg ikke et orkester, men min bed-
ste kammerat spillede rigtig godt på 
mundharpe og melodibanjo, og min far 
havde snedkereret en 4-strenget guitar, 
hvorpå jeg kunne spille tre akkorder. Så fik 
vi to klassekammerater til at spille på hen- 
holdsvis to halve kokosnøddeskaller og 

skolens eneste indianertromme. Vi spillede 
en sang af Tommy Steele og et par sange,  
jeg havde lavet, bl.a. Den døende cowboy”.

”I 1960 dannede jeg en kvintet, der hed 
Copenhagen Jazz Quintet,  som i kategorien 
Jazz vandt 1. præmie i musikkonkurrencen 
Orkesterdyst fra kyst til kyst i årene 61-63.  
Der var finalekoncert i Radiohusets Kon-
certsal med kor og orkestre i forskellige 
genrer. Grethe Kolbe dirigerede RadioUn-
derholdningsorkestret og bandt det hele 
sammen. 
Jeg var meget optaget af musik, som var 
fremmed og lød anderledes. Det var ofte  
via film, at jeg mødte eksotisk musik. Der 
kunne pludselig dukke noget afrikansk 
eller arabisk musik op i en eller anden 
rejsefilm. Mit hjem var ikke med klaver, 
og derfor var det også en overvældende 
oplevelse en sommer at komme på De  
Danske Folkemusikhøjskolers sommer-
stævne, hvor Moseholm stod for en 
af de første jazz-workshops. At spille 
med i en halvprof jazzgruppe med fx 
Arne Forchhammer på tværfløjte og så 
spille Oscar Pettifords musik, det var 
guddommeligt. Samtidig med, vi spillede 
jazz, hørte vi en koncert med virkelig 
grænseoverskridende musik for mig: Le  
Marteau sans Maître af Pierre Boulez diri-
geret af Tamás Vetö; og næste aften hørte 
vi Bachs barokmusik. Det var lige så vildt 
som at høre indiske ragaer i Odd Fellow 
Palæet med Ravi Shankar et par år senere.  

Alle disse indtryk var begyndelsen til en 
livslang nysgerrighed og drivkraft.
Min baggrund var Lystige Viser og ra-
dioens ønskeprogram Giro 413.

Samarbejdet med John Tchicai og hvordan 
John blev Årets Jazzmusiker
”Første gang, jeg mødte John Tchicai, var i 
1959 på Danmarks Musikskole, hvor han 
øvede med sin bebop-kvintet. Søndag ef- 
termiddag spillede de til jamsession i Vin- 
gården. Men dengang var jeg alt for 
genert til at spørge, om jeg måtte spille 
med. I begyndelsen af 60’erne hørte jeg 
John spille et par gange ved forskellige 
ferniseringer på gallerier rundt om i byen. 
Næste gang, jeg hørte ham, var i 1967 ved 
Frank Zappas første koncert i Falkoner 
Teatret, hvor Johns gruppe spillede før 
Zappas band kom på scenen. De spillede 
total freejazz, og de gemte sig gådefuldt 
bag fuglemasker. Jeg var egentlig ikke så 
vild med det.
I Montmartre 1969 hørte jeg hans orkester 
igen - og denne gang var jeg fuldstændig 
betaget af koncerten. Det var lige sådan no- 
get musik, jeg ville spille. Næste måned 
var der en annonce i Jazzrevy, hvor John  
søgte musikere til et symfonisk jazzor-
kester. Jeg tog toget til Holte med guitar  
og forstærker og mødtes med en broget  
skare en lørdag formiddag ude i biografen 
Reprisen i Holte. Der var mødt 40 mu-
sikanter op, alt fra blokfløjte og ophicleide 
til marokkanske bongotrommer og sel-
veste Lee Konitz. 
En drøm gik i opfyldelse. ” 

John Tchicai var ikke tilfreds med sin status 
i Danmark i forhold til sit virke i New 
York, hvor han gennem et par år havde 
været medskaber af den nye freejazz og 
havde spillet med de helt store navne. 
Han spillede også med Yoko Ono og 
John Lennon samme år. Derfor besluttede 
han at udføre en happening i kantinen i 
Danmarks Radio. Han tabte bevidst en 
bakke med glas klokken 18, hvor alle sad 
og spiste aftensmad.
John havde lavet en lang tale, som han 
havde på en rulle, der handlede om, at 
nu havde han været i USA og spillet med 
de bedste og nyeste musikere indenfor 

jazzverdenen, men hans årsopgørelse  fra 
DR var kun på 3 kroner og 13 øre! Han 
følte, han blev lukket ude fra det danske 
jazzmiljø. 
Han havde til lejligheden samlet hele 
pressen. Han bedyrede, at han havde 
besluttet, at han ikke mere ville spille 
saxofon i Danmark, hvorpå han tog sin 
sax, smed den på gulvet og trampede den 
i stykker. Det skrev pressen naturligvis 
om i 1968. Han fik pludselig meget op-
mærksomhed, og han blev således Årets 
Jazzmusiker 1969!

”Jeg tror at 1969 er det travleste år i 
mit liv. I juli indspillede jeg min første 
grammofonplade med Tchicais Cadentia 
Nova Danica. I efteråret blev orkestret 
ansat af Svend Erik Werner i DRs musik- 
afdeling med to prøver hver uge og 
produktion af et månedligt program. Vi  
spillede bl.a. musik af Tchicai, Hugh Stein- 
metz og Pelle Gudmundsen-Holmgren. 
Jeg spillede desuden i syv orkestre, sam- 
tidig med at jeg underviste som ”cykel-
vikar” i 32 timer, og på seminariet havde 
jeg 15 guitartimer. For at nå det hele, kørte 
jeg rundt i taxa og sov næsten kun i taxaen; 
det hele kørte i døgndrift, men jeg tjente 
mange penge. Det var dog ikke særligt 
hensigtsmæssigt for privatlivet …”

I 70’erne var Pierre meget optaget af 
at blive en god musiklærer og læste et 
par år cand. pæd. på Lærerhøjskolen. 
Sideløbende spillede han rockmusik og 
kom med i en pigerockgruppe Hos Anna, 
hvor han mødte pianisten Irene Becker, 
som har været hans livledsager lige siden.
Efter en pause begyndte han at spille med 
Tchicai igen, hvilket blev starten på hans 
internationale karriere. Det begyndte med 
en pladeindspilning ( 1977) - en trio med 
NHØP, John og Pierre for pladeselskabet 
Steeple Chase, som allerede dengang 
havde international distribution. Og straks 
kom der rosende anmeldelser fra USA.  
Direktøren begyndte at indspille plader 
i Pierres navn – som alle fik gode 
anmeldelser.

fortsættes på næste side....

Mit første kapelmesterjob på Randersgades Skole,1958.

The Modern Jazz Babies



New Jungle Orchestra 1980
Simon Spang-Hanssen og Pierre spillede 
sammen i forskellige konstellationer.
I efteråret 1979 talte de sammen om at lave 
et ensemble. De ville gerne arbejde med 
en større gruppe og fik den skæve idé, at 
det skulle være ligesom Noahs Ark med 
to af hver. Altså to basuner, to bassister, 
to pianister osv. Det var en fuldstændig 
vanvittig idé, og det blev også et mystisk 
orkester. 
Efter at Pierre havde været i Woodstock og 
fået en masse inspiration, startede de New 
Jungle Orchestra. De spillede tre koncerter 
i september - alle i København, og der 
var delte meninger om dem; nogle var 
begejstrede, andre var skeptiske.
 
Hvordan kom I på navnet New Jungle 
Orchestra?
”Jeg var begyndt at spille med Svend 
Asmussen, hvor vi havde en del gamle 
Ellington-numre på programmet. Det med 
jungle kom fra Ellington and his Jungle Band. 
Navnet fandt vi på, lige inden vi skulle 
skrive vores første pressemeddelelse.”

Pierre blev dog rådet til, af sit pladeselskab, 
at fortsætte med sine egne ting. Han var 
meget inspireret af den afrikanske musik 
fra sine rejser i Gambia, og ville gerne 
fortsætte i det spor. Det havde været et 
kollektivt orkester, men på et tidspunkt 
måtte det blive sådan, at det kun var ham, 
der ledede orkestret og komponerede på 
den første LP, som fik titlen Pierre Dørge & 
New Jungle Orchestra.
”Jeg havde det naturligvis vanskeligt 
med at meddele, at nu ville jeg fortsætte 
på egen hånd, kun med min musik og 
mig som leder. Men da der var andre 
musikere, der holdt op efter et par år, ville 
jeg omstrukturere orkestret. 
En del af musikerne fra det første album 
fortsatte: Morten Carlsen, John Tchicai, 
Jesper Zeuthen, Kenneth Agerholm, Irene 

Becher, Bent Clausen og Marilyn Mazur. 
De to bassister var Hugo Rasmussen 
sammen med den sydafrikanske Johnny 
”Mbizo” Dyani på en lille african-talking-
bass (han spillede bl.a. med Abdullah 
Ibrahim); det var en meget fabulerende 
udtryksfuld bas, hvor han i hurtige løb 
gled op og ned på tonerne, og nede i dybet 
lå Hugo med sine smukke seje basgange; 
de supplerede hinanden enormt godt.
Vores LP fik højeste antal stjerner med 
kryds og slange i jazzmagasinet Downbeat.
Som det første danske jazzband spillede vi 
på Chicago Jazzfestival i 1986. Vi spillede i 
Grand Park ved søen for 60.000 mennesker. 
Folk sad med picnic på bakkerne rundt 
omkring. Der var syv store videoskærme. 
Konferencieren præsenterede os som The 
european act of this year. Før os spillede Art 
Farmer og Benny Golson, og efter os var 
det Sarah Vaughan! Det var en kæmpe 
oplevelse!
Der kom en amerikansk journalist over 
for at interviewe mig, og alle festivaler 
rundt i Europa fik for alvor øje på os, og så 
blev vi delvist accepteret af ”jazzpolitiet” i 
Danmark. 
I 1988 fik jeg tildelt et tre-årigt legat som 
komponist af Kunstfonden, hvor jeg fik 
80.000 kroner om året i tre år.”

Så måtte du vel tage orlov ?
”Ja, jeg måtte tage orlov fra min un-
dervisning på seminariet.
I 1987 spillede orkestret en støttekoncert i 
Gasbeholderen for et filippinsk børnehjem. 
Morten Grunwald, som var leder af te- 
atret, ringede efterfølgende og var meget 
begejstret for vores koncert, og han spurgte  
mig, om jeg kunne tænke mig at kom-
ponere musik til Peer Gynt med Peter 
Langdal som instruktør. 
Vi var nogle stykker, der tog til Bali for at 
studere gamelan-musik. Det var en kæmpe 
inspiration, som efterfølgende kunne hø- 
res i jungleorkestret. Nogle måneder senere  
startede prøverne på Peer Gynt. Jungle-
orkestret skulle stå midt på scenen, og vi 
havde alle små biroller. 
Pludselig kom der besked om, at der var  
en ladning gamelan-instrumenter, netop 
ankommet fra Bali til Københavns Luft-
havn. De blev registreret som møbler, for- 
di ingen vidste rigtigt, hvad man skulle 
kalde ”alt det skrammel af instrumenter”. 

fortsat fra forrige side....
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Hos Anna

De kom direkte ud til Betty Nansen Teatret, 
og så sad vi og øvede gamelan-musik i 
lange baner. Jeg komponerede helt ny 
musik til forestillingen, og bali-musikken 
blev brugt som troldemusik.
Efter Peer Gynt inviterede teatret mig til at 
skrive musik til Hamlet”. 

Så tog du måske orlov fra seminariet et år mere?
”Ja. For så kom den tredje forestilling 
Klokkeren fra Notre Dame; det var til 
gengæld et overflødighedshorn ud over 
alle grænser. Med et fantastisk hold af 
skuespillere samt New Jungle og Ars 
Nova; der var næsten ikke plads til os. Vi 
spillede 72 forestillinger”.

Og så blev du nødt til at tage orlov igen …!?
”Ja, det gjorde jeg…”.

New Jungle Orchestra bliver Statsensemble
1993-96 blev orkestret udnævnt til stats-
ensemble, som det første rytmiske orkester. 
Før os havde det været Kontra Kvartetten. 
Der var omkring 20 ensembler, som havde 
ansøgt. Budgettet lød på 1.5 millioner om 
året i tre år, og man skulle stå til rådighed 
og så vidt muligt spille en del officielle kon-
certer på et år. Orkestret skulle bl.a. rejse på 
statsbesøg med Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe og i det hele taget repræsentere 
Danmark musikalsk i udlandet.
Pengene skulle bruges til driftsmidler in- 
klusive rejseomkostninger; vi var 9 i orkes-
tret. New Jungle Orchestra spillede 80 kon-
certer om året i de 3 år og rejste i mere end 
50 lande verden over.

Hvordan er man en god kapelmester, og 
hvordan holder man sammen på et orkester 
i 37 år?
”Jeg har virkelig skullet lære at være leder 
og dirigent. Når der kommer nye unge 
med i orkestret, fortæller jeg, at det er på  
min måde, vi skal gøre tingene. Men jeg 
lytter altid til musikerne og overvejer deres 
forslag. Hvis jeg siger nej til noget, kan  
jeg dagen efter sige: ”Lad os prøve det”.
Gennem mine mange år med orkestret, 
har jeg fundet min egen måde at dirigere 
på, som musikerne forstår. Men jeg har 
naturligvis også kigget mange dirigenter 
over skulderen. 

Hvad gør man, hvis der opstår konflikter og 
uoverensstemmelser i gruppen?
”Det har været hylende svært for mig 
at være leder. At kunne løse konflikter i  
gruppen har været vanskeligt for mig, 
da jeg i virkeligheden er temmelig kon-
fliktsky. Men indimellem har jeg stor glæ-
de af min pædagogiske baggrund.
Efter Klokkeren fra Notre Dame havde vi et  
job i Kristianstad, og vi glædede os alle 
sammen til, at vi bare skulle spille en 
koncert uden stramme faste teater-rammer. 
Men så på vejen hjem gik orkestret næsten 
i opløsning. Én ville kun spille freejazz, 
en anden kun Duke Ellington; der opstod 
konflikter, og folk skændtes så det bragede. 
Da jeg kom hjem var jeg overbevist om, at 
orkestret måtte opløses, og jeg overvejede 
at stoppe. Vi var i juni 1994. Næste morgen 
skrev jeg et brev til alle musikerne om, at 
jeg havde besluttet at opløse New Jungle 
Orchestra d. 31.12 og lave et nyt orkester 
1.1, ud fra mine ideer og tanker. Det hele 
endte med, at de alle ville være med igen”.

Og så tog du orlov igen igen?
”Ja”.
Altså helt ærligt, hvor mange år havde du 
egentlig orlov?
”Syv år...”. 
Syv år gentager jeg og kommer til at grine.  

Hvad nu hvis én i gruppen gerne vil 
komponere et nummer. Er der plads til det?
”Det sker, at andre skriver musik til en-
semblet, vi lytter til det og gennemspiller 
det, og det sker også, at det bliver indspillet 
og bliver udsendt på CD. Det er udover 

mine kompositioner hovedsalig musik af 
Irene Becker og nogle få stykker af Jakob 
Mygind. Tchicai og Zeuthen leverede tid-
ligere også en del materiale.
Det må da lige nævnes, at der i årenes løb 
har været cirka 170 musikere igennem 
New Jungle Orchestra. Lige nu er vi tre 
tilbage fra 1980: Kenneth Agerholm, Irene 
Becker og kapelmesteren”. 

Hvad med honorarer, hvordan lønner du dig 
selv som kapelmester?
“Jeg har altid delt lige over, det er den 
gamle kollektive tankegang. Men da vi 
blev statsensemble, så måtte jeg have et 
administrationshonorar, omkring 10.000 
pr måned. Jeg lavede jo alt arbejdet med  
bookning, lønregnskaber og lønindbe-
retninger”.

Dengang du var ung, kørte alt i smør. 
Hvordan ser det ud for de unge jazzmusikere 
i dag?
”Der er ret mange talenter blandt de unge 
musikere i dag, og det giver naturligvis en 
kæmpe konkurrence.
Da jeg startede, tænkte jeg slet ikke i de 
baner med at søge penge; jeg vidste ikke 
noget om Musikrådet og Kunstrådet, da jeg 
var ung. I det hele taget tænkte jeg slet ikke 
på at blive musiker. Jeg ville være skole- 
lærer.
Faktisk er lønningerne også stagneret 
igennem de senere år.
Mange unge, der laver eksperimenterende 
musik, må spille gratis for at blive hørt.
I de sidste 5 år har jeg på papiret været 
pensionist og kunne sagtens stoppe med 
musikken. Men det har jeg ikke i sinde,  det 
er jo musikken, jeg brænder for. 
Jeg modtager stadig en hel del rettig-
hedspenge for mine værker og er blevet 
begavet med en hædersydelse”. 

Hvad gør en ung musiker i dag, hvis han vil 
lave et band?
”Da jeg underviste på RMC, lærte jeg  
de unge om kommunikation, regnskaber, 
hvordan man laver cd’er og booker jobs. 
Samtidig blev jeg selv enormt træt af alt det 
der, og det har betydet, at jeg næsten ikke 
orker at booke. Men heldigvis ringer folk 
til mig, og New Jungle Orchestra spiller for 
øjeblikket 25-30 koncerter om året”.

Men hvordan ser den unge jazzmusikers 
situation ud, hvis vedkommende ikke er 
kendt og ingen Koda-afgift har?
”Jo … det, de gør i dag, som er anderledes, 
end da jeg var ung er, at de laver videoer 
og lægger dem på YouTube for at folk skal 
se dem. De er mere målrettede end i min 
tid. De er enormt dygtige til at behandle 
lyd og video. Men de skal overbevise 
nogen om, at de er gode, og de skal helst i 
medierne med interviews. 
Det må være enormt anstrengende at være 
festivalarrangør, at skulle lytte alle de 
demoer og YouTube-klip igennem. 
En måde kunne være at få en aftale med 
en kendt musiker om at spille med på en 
ukendt gruppes nye album. Det kunne 
evt. give noget opmærksomhed og føre til 
god omtale. 
Man kan nok ikke leve som musiker i 
dag, man må kombinere det med noget 
andet, noget undervisning eller hjemme-
sideproduktion”.

Hvorfor hedder du Dørge?
”I 1825 under Napoleonskrigen var der en 
smedefamilie i Harzen, som emigrerede  
fra Tyskland til Danmark, de hed Dorge  
eller Dörge. Men det er så blevet for-
dansket undervejs.

Man kan også dørge makrel; det er en 
bestemt måde at fiske på…”
Der går et par sekunder, så bryder vi ud 
i latter. 

”Men mit fornavn Pierre var meget aparte 
på Nørrebro, da jeg voksede op. Men det 
er en lang historie, som min far oplevede 
under krigen, den må du få en anden 
dag…..”, afslutter Pierre, mens mørket i 
løbet af eftermiddagstimerne er faldet på.

New Jungle Orchestra i Den Japanske Kejsers Palads 
i Tokyo i.f.m. Dronningens besøg 2004.

Orkestret i Gasbeholderen
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I 1870 opførte Københavns 
Kommune et kvægtorv og 
samlede hele den køben-
havnske slagteribranche i ”den brune 
kødby”. Nu om dage bliver kvæget 
slagtet andre steder, og området er ble-
vet et kulturelt hot spot, som blandt 
andet rummer Københavns Kommunes 
Musikskole. Her i festsalen samledes en 
del medlemmer og andre interesserede 
for at høre oplægsholdernes holdning til 
og erfaringer med ”kunsten at sælge sig 
selv”.

I forlængelse af seneste kapelmesterblads 
artikel af Jonas Viggo Pedersen kan 
nævnes Palle Kjeldgaards opfordring til, 
at dirigenter tilbyder ”pakkeløsninger” 
- altså koncepter; producenter elsker 
konceptløsninger. En dirigent, der 
kommer med et originalt tilbud til 
orkestrets planlægning, vil altid fange 
interesse. Det passer i mine øjne med 
den aktuelle og meget omtalte iværk-
sætterrolle, hvor alle er sin egen ind-
holdsproducent. Skuespilleren, der skri-
ver, øver, producerer og opfører værker 
af større eller mindre omfang – musikere, 
der planlægger, finansierer, indstuderer, 
lancerer, opfører og markedsfører egne  
turnéer. Tankevækkende er, at selve 

KUNSTEN AT SÆLGE 
SIG SELV – 
Kloge ord og gode råd fra seminaret på Københavns 
Musikskole, september 2016

af Jørgen Lauritsen

den musikalske kerne i de her nævnte 
modeller er en mindre del af hele 
projektet. Det kan man ud fra den 
klassiske kunstneropfattelse begræde 
eller betvivle; faktum er, at det virker, og 
at sådan er virkeligheden. 

For at fortælle om agenters rolle deltog 
Sune Hjerrild fra Truelinked.com. Agen- 
tens rolle er at have kendskab til  
markedet og dirigenter (udover andre  
kunstnere naturligvis), altså en be-
troet rådgiver og bindeled mellem or-
kesterchefer og kunstnere. Først når man 
som dirigent selv har skabt egne jobs, 
bliver man interessant for en agent. Det 
handler meget om netværk. Blot at komme 
til en prøve kræver netværk. Netværk 
netværk netværk! Det er vigtigt, at man 
finder gode rådgivere som dirigent, også 
nogle, der kan anbefale én; man får ingen 
jobs blot ved at ringe på døren, ”nogen” 
skal anbefale én. Agenten agerer ud fra 
egen økonomisk interesse og ”hjælper” 
ikke bare. Måske kan agenten have glæde 
af kunstnerens netværk, som derved er et 
aktiv for agenturet. Tidligere var agenten 
(impressarioen) ansat af kunstneren, nu 
er det nærmest omvendt. Det medfører, 
at (unge) dirigenter føler sig pressede 

til at tage tilfældige engagementer, som 
agenten finder. Og hvis ikke kunstneren 
hurtigt får succes ved orkestrene, forbliver 
man nederst på agenturets liste. Med 
den måde hele ”industrien” er indrettet 
på nu, er der ikke tid til, at agenten er 
”gammeldags manager”. Palle Kjeldgaard 
supplerede med gode inputs om agenter, 
blandt andet at lakmusprøven på en 
agents seriøsitet er, om vedkommende 
også anbefaler kunstnere udenfor sin 
egen klientliste. Derved beviser agenten 
interesse i længerevarende relation og ikke 
blot kortsigtet omsætning, (dette passer 
øvrigt som hånd i handske med Claus 
Møllers betragtninger vedr. interessenter 
og kunderelationer…).

Palle Kjeldgaard nævner muligheden 
for at arbejde uden agent, hvilket blandt 
andre Giancarlo Andretta gør med stor 
succes. Jeg har fra kolleger i international 
showbiz hørt samme erfaring, ”I found 
that my agent was tough on the wrong 
people and realized I do better on my 
own”, som en kollega formulerede det.

Netværksbegrebet fylder meget også i 
musikbrancherne. ”I network - therefore 
I am?” Sune Hjerrild beskriver,  at 
succesfulde kunstnere har et stærkt 
netværk, også blandt seniorer - dvs. 
fagfæller, som er kommet længere i 
karrieren end én selv. Dette rummer 
muligheder for at nogen kan bane vejen 
for én, samtidig rummer det også risikoen 
for, at man kan ryge ud af kollegernes 
anbefalinger eller ”entourage”. Min 
erfaring er, at man aldrig må være for 
afhængig af en eller meget få gode 
forbindelser. Det svarer til at basere sin 
økonomi udelukkende på kaffedyrkning, 

og når kaffehøsten så slår fejl så ...
En agent vil spørge sig selv: Hvilket niveau 
er kunstneren på? Hvor er karrieren på 
vej hen? Hvem/hvor mange anbefaler 
vedkommende? Hvad er dagsformen? 
Samme spørgsmål er naturligvis relevante 
for orkesterchefer, og her er det ekstremt 
vigtigt at være ærlig og ikke påtage sig for 
store opgaver for tidligt.

Herefter gik seminaret over til René 
Bjerregaard, nuværende dirigent for Prin-
sens Musikkorps i Skive. René fortalte 
om de militære orkestre i Danmark. Der 
er tre fastansatte ensembler, dirigenten 
fastansættes efter konkurrence. Når man 
passer sine pligter, er der god mulighed 
for andre aktiviteter ved siden af. Tidligere 
var dirigenten både administrativt og  
kunstnerisk ansvarlig, nu er der en 
administrator/orkesterchef og en dirigent.  
Derudover er der ved Prinsens Musik-
korps en kunstnerisk leder ansat, som 
varetager 8-10 uger årligt. Musikerne 
kommer ofte med forslag til dirigenter, 
altså igen netværk. Militærorkestrenes 
rolle er først og fremmest at løse opgaver 
for Kongehuset og Forsvaret, hvor de også 
indgår som PR-organ, blandt andet med 
populære civile koncerter. Man skal som 
dirigent favne bredt i stort set alle genrer 
for at gøre fyldest.  René understreger 
det vigtige i, at man kommer med sine 
spidskompetencer og ikke gaber over u- 
kendte genrer. Gæstedirigenter er primært 
selv blæsere, en enkelt gang også en 
stryger, (her røg vi pianister så af i svinget). 

Peter Harbeck, tidligere musikdirigent 
for Livgardens Musikkorps og Søværnets 
Tambourkorps, nævner ligeledes at gen-
respredningen er meget vigtig. Samt 

at i Peters tid i forsvaret tog man kun 
dirigenter ind på musikernes anbefalinger. 

Næste oplægsholder var Giordano 
Bellincampi, og for ham er den første 
interessent komponisten; kunsten i at 
sælge sig selv består i at have et tydeligt 
indhold. At der er en grund til, man gør 
det, man gør. At man ”tager dette værk 
på sig”, der er noget på spil. Hvis man 
kan etablere en situation, gerne i løbet af 
de første minutter af første prøve, hvor 
der er noget særligt på spil - så kan man 
skabe en relation. Hvis man kan profilere 
sig med særlige projekter og har held til 
gentagne profilerede projekter, så kan 
man få gang i karrieren. Også Giordano 
nævner bredt genrekendskab som en 
vigtig forudsætning. Det er altid godt 
at gøre opmærksom på koncerter, man 
har/har haft, og man skal passe på med 
at påtage sig for store opgaver. Det er 
også vigtigt, at publikum synes, man 
er en god dirigent; her skal man også 
sælge sig selv på troværdig vis. Mht. 
agenter fortæller Giordano, at man selv 
skaffer arbejdet ved at gøre et godt stykke 
arbejde, der generer mere interesse, hvor- 
efter agenterne kan åbne nye døre. Den 
vigtigste egenskab hos en agent er, at 
vedkommende er ærlig, både med hensyn 
til kritik og hvilke muligheder, agenten 
kan levere.

Afsluttende var Christian Kluxen også 
veloplagt bidragyder. Christian fortalte 
om muligheder og faldgruber på vejen 
som assisterende kapelmester. Det kan 
bringe én nogle ”fine” steder hen, men 
man risikerer at være med som entourage 
uden mulighed for at skabe sit eget. Og 
Christian nævnte betragtningen, at det 

muligvis er to forskellige personligheder, 
der er god som hhv. assisterende og 
ledende kapelmester. Fra sine egne 
erfaringer nævnte Christian, at han følte, 
han spildte sin tid som assistent, idet 
hans inputs ikke var ønskede, og at han 
blot skulle bekræfte førstedirigenten i, at 
det hele var fremragende. Undertegnede 
kalder denne øvelse ”ego management” 
- som jo også i vores branche er en vigtig 
del af den psykologiske værktøjskasse. 
Derudover opfordrede både Christian 
og René kolleger til at være opsøgende 
overfor orkestrene; hvis ikke man byder 
sig til, sker der ingenting. René nævnte, at 
der kun har været 3 - tre! - henvendelser 
fra dirigenter til Prinsens Musikkorps i år. 
Opfordringen er hermed bragt videre.

Med hensyn til PR-materiale var der lidt 
forskellige holdninger. Sune Hjerrild be-
toner, at materiale fx videoer skal være af 
god kvalitet, måske fra en prøvesituation, 
hvor man ser personligheden. Derimod 
er koncertvideoer i dårlig lyd/billed-
kvalitet en dårlig idé. Christian Kluxen 
konstaterede, at de dårligste dirigenter 
nærmest altid har det lækreste materiale. 
Hertil konkluderer skribenten, at ind-
pakningen jo altid er vigtig - men at det 
egentlige indhold skal stå mål dermed; 
ellers engageres man højst en enkelt gang.

Hvorvidt læseren aner en forbindelse mel-
lem de indledende bemærkninger om  
Kødbyens oprindelige funktion og dagens 
seminar, overlader jeg trygt til hver enkelt; 
tak til Jonas Viggo Pedersen og bestyrelsen 
for et veltilrettelagt seminar, som for mit 
vedkommende var udbytterigt og stærkt 
vedkommende.

Palle Kjeldgaard Sune Hjerrild Christian KluxenGiordano BellincampiRene Bjerregaard
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anviste til stadighed orkestret indbyrdes 
at lytte. Den forklaring bag Abbados 
specielle direktion, der i hans virtuost 
flydende form inddrog musikere og 
grupper frem for at kommandere, 
udsprang i ungdomsårene af en stærk 
tilknytning til kammermusikken. Da 
Abbado som 22-årig havde vundet 
Tanglewood dirigentkonkurrencen, fik  
han straks lukrative tilbud fra ameri-
kanske orkestre, men foretrak studier i 
kammermusik. Fordybelsen kom først, 
og det kammermusiske forblev livet langt 
hans sikre forankring. 
Abbado var så at sige marineret i musikken, 
alt kom fra ham i overensstemmelse med 
symbiosen – menneske/musiker, ikke i 
taktslaget, men i formuleret samspil. Altid 
formidler frem for midtpunkt, ikke som 
forgænger Karajan i diktatorisk attitude 
uden personlig nærkontakt, skønt den 
sag nu er et godt stykke mere nuanceret. 
At Abbado var et radikalt nybrud for 
Berlinerne, hersker der dog ingen tvivl 
om, alene at chefstillingen af den nye på 
toppen ikke som af Karajan blev opfattet 
som enevældig livsvarig.
Tom Service er med metodisk ihærdighed 
gået til den selvpålagte opgave at 
forsøge at aflokke hemmelighederne 
hos de seks udvalgte – foruden Abbado: 
Valery Gergiev, Mariss Jansons, Jonathan 
Nott, Iván Fischer og Simon Rattle. 
Desuden orkestrene, som også indtager 
en fremtrædende plads i bogen: hhv. 
Luzern, Concertgebouw, Bambergerne og 
Budapest Festival Orchestra. 
Disse seks store navne, der har sat 
afgørende præg på deres tid, har alle haft 
tilknytning til flere orkestre på højeste 
niveau. Fælles for dirigenterne på vejen 
op mod tinderne er en stadig meget 
bevidst nydefinering af orkesterlederens 
rolle. De pågældende er nu i alderen 
50 plus, de fleste på den rigelige side –
bortset fra Abbado, der jo ikke er mere. 
Men ret synkront for dem,  måske mindre 
udtalt for Giergiev, der er lidt af en sfinx 
– er synet på orkestret som ligemænd 
og dirigenten som kunstens tjener. Iván 
Fischer finder det meningsløst uden et 

MUSIKKENS ALKYMISTER

Indsigtsfuld bog om seks dirigenter 
der prægede hvervet og vore dages 
musikopfattelse 

af Georg Metz

Har man haft den lykke at 
opleve Claudio Abbado i 
Berlin, er man i stand til at fuldbyrde 
Tom Service´s fremstilling af den store 
nu afdøde milaneser. I bogen Music as 
Alchemy – Journeys with Great Con-
ductors and their Orchestras (2012) 
slutter Service, mangeårig musikkritiker 
ved Guardian, sin gennemgang af seks 
betydelige dirigenter med et betagende 
og betaget afsnit om Abbado, og om de 
resultater denne fra 2003 til afslutningen 
i 2014 skabte med sit Luzern Festival 
Orchestra. Et ensemble sammensat til 
den årlige lejlighed af nogle af Europas 
bedste musikere. Tom Service konstaterer, 
støttet af udsagn fra dem, der entusiastisk 
sommer efter sommer arbejdede i 
orkestret, at Abbados særlige status, 
foruden en overjordisk musikalitet og 
indsigt i værkerne, var den kendsgerning, 
at hans musikere var ham og hans væsen 
hengivne. Den stemning, der emmede 
publikum i møde under koncerterne i 
Berlin, modsiger ikke disse udsagn. En 
hengivenhed, der hen imod slutningen 
efter den lange sygdom gav sig udslag i 
synlig bevægelse, når den beskedne mand 
med hånd og spredte fingre mod brystet 
genert, næsten sky, som han var, modtog 
det øresønderrivende bifald. Mange ord 
kom ikke fra maestroens mund. Den 
længste tale han nogensinde holdt for 
musikerne i  London Symphony: Thank 
You very much! 
Abbado viste musikken – eller snarere 

varigt kronisk modsvar fra musikerne 
med ligeværdige forslag og tilbud. 
Dirigenten har så til opgave at samle og 
forene. Hvorvidt sådanne udtalelser i 
slægt med skåltaler er holdbare ind til 
benet, kan man tvivle på. For moderne 
orkestre og deres administrationer tæller, 
som alle ved, minutterne; vilkårene er 
aldrig som i Abbados Luzern orkester, 
hvor æren og frivillig hengivenhed var 
drivkraften og arbejdstid og andre regler 
ikke samtaleemne. 
Tom Service afdækker et sted musikkens 
paradoks. Den fuldendte opførelse kan 
meget vel forekomme under prøven. 
Maris Jansons, der var som assistent under 
Mravinski, fortæller, at den legendariske 
russer engang aflyste en koncert, fordi 
generalprøven var fuldendt. Når dét var 
opnået, var der ingen grund til at gentage 
stykket! 
Jansons røber i samme åndedrag påvirket 
af Carlos Kleiber, at han først fuldender og 
garnerer musikken ved selve koncerten. 
Ofte som hos Giergiev, der direkte tager 
chancer, til musikernes ængstelse, men til 
gengæld i anerkendelse af, at den metode 
ofte frembringer det ypperlige. Som også 
Jansons. 
Mravinskis koncerter var i modsætning 
hertil gennemprøvet til mindste detalje 
og musikerne alligevel rædselsslagne. 
Som hos Toscanini der skældte ud 
og smed taktstokken i hovedet på 
irritationsmomenterne. Den går ikke i 
vore dage, hvor idealet snarere er den 
milde tålmodige Abbado, den venlige 
Jansons eller den lattermilde Rattle. 

En herlig bog 
for alle der 
elsker og be-
undrer dette 
fascinerende 
fag. 

Til dirigenter: 
Læs den før 
musikerne. 

BØGER fRa HyldEn

azz klummen

af Emil de Waal

Som kapelmester er jeg også
booker for en række af 

mine orkestre. Derfor kommunikerer 
jeg ofte med koncertarrangører og 
bookere, hvilket jeg holder meget af.           
Faktisk kan jeg nogen gange føle mig 
helt barnligt glad på en dag, hvor jeg 
har booket et engagement til et af mine 
orkestre. 

En ting, der gør mig mindre glad, er en 
trend, jeg har lagt mærke til gennem de 
sidste par år. Det er nemlig gennem de 
sociale mediers uundgåelige fremmarch 
blevet mere og mere almindeligt, at jeg 
bliver afkrævet - nogen gange ligefrem 
kontraktligt - selv at skulle reklamere for 
mine koncerter. 
Dette enten ved at optage og uploade 
særvideoer eller videohilsner for de 
enkelte koncerter, invitere til dem eller 
lave updates om dem via min Facebook-
profil. 
Det vil jeg selvfølgelig gerne i et vist 
omfang, og jeg ved godt, det kan lyde 
gammelsurt og snobbet … men ... er det 
ikke kapelmesteren, der sammen med 
sine fantastiske musikere bliver booket  
til at levere det kunstneriske indhold? 

Og er det derfor således ikke de rare 
koncertarrangører (med deres ofte faste  
månedsløn), der bør levere markeds-
føringen af det orkester, de har valgt at 
booke (for de ofte offentlige midler, de  
har fået tildelt til at betale videre til 
musikere og kapelmestre)? 

Eller er tiden bare ved at løbe fra den 
ellers evigtunge Emil de Waal?!

Jørgen Lauritsen anbefaler:
Jeg anbefaler Basic Instinct komponeret 
og dirigeret af Jerry Goldsmith; et 
djævelsk iørefaldende værk, som be-
skriver dramaet omkring den meget 
tiltrækkende kvinde (spillet af Sharon 
Stone), som viser sig livsfarlig at komme  
i nærheden af. Ikke desto mindre er det lige 
præcis, hvad den mandlige hovedperson 
(spillet af Michael Douglas) 
vælger. Iørefaldende tema, 
gådefuld mediantharmonik 
og strygernes klang som et 
fabelagtigt billede på 
solen over Californien - en 
amerikansk pendant til 
Skagen? Se filmen - hør musikken!

Emil de Waal anbefaler:
Min yndlingsplade er nok 8:30 - Weather 
Reports liveplade fra starten af 80’erne.
Hele bandet er på toppen 
her. Ikke bare Zawinul og 
Shorter, men også Erskine 
og Pastorius, som høres 
som trommeslager på num-
meret Brown Street. En virkelig vellykket 
live-improvisation og nok mit favorit-
track på dette album. Den skal alle høre!

Christian Øland anbefaler:
Jeg vil gerne anbefale det Finske Radio 
Symfoniorkesters nye DVD-boks med  
alle Sibelius symfonier dirigeret af or- 
kestrets chefdirigent Hannu Lintu. Inden 
hver symfoni er der en introduktion til 
musikken og en beskrivelse af Sibelius’ liv 
i den periode, hvor han 
skrev netop den symfoni. 
Det er en super indspil-
ning med et skønt or-
kester og en fantastisk dirigent.
Du kan finde et klip fra boxen her:
https://www.youtube.com/
watch?v=cHcI8iJhP7g

MEDLEMMERNE 
anbefaler

Den udadvendte musikskole
Musikhøjskolen på Frederiksberg nøjes  
ikke med at tage imod de børn, der 
melder sig til musikundervisning. Her 
går man mere radikalt til værks og 
bringer hele klassesæt af instrumenter 
ud i skolen. Børnene låner hver deres 
instrument og lærer i løbet af fem uger 
så meget, at de kan spille en koncert 
sammen. Musikhøjskolen søgte penge 
til to klassesæt og råder nu over i alt 71 
instrumenter; violiner, bratscher, cel- 
loer, klarinetter, trompeter, basuner og  
saxofoner. I løbet af det seneste år har  
der været lavet tre stryger- og tre blæser- 
projekter. Børnene har fra første dag 
fået hver deres instrument, som de også 
kunne tage med hjem i de fem uger 
projektet varede. 
Skoleprojektet er tilrettelagt, så klasserne  
har dobbelttimer med både de faste 
lærere og et par lærere fra Musik-
højskolen flere gange om ugen. Her 
lærer børnene instrumenterne at kende,  
men de får også en mere generel musik-
undervisning. 
Eleverne øver sig i at spille enkle stem-
mer i et repertoire af folkemusik og små 
stykker, f.eks. af Fini Henriques, som  
egner sig til at blive spillet på de løse  
strenge. Det hele munder ud i en kon- 
cert, hvor lærere og elever spiller sam-
men.  

To talentskoler – et mål
I dette efterår er hele to nye talentskoler 
for opera og musikdramatik startet i 
Jylland. TalentU er Den Jyske Operas 
bud på ung talentudvikling for de 
15-22-årige. Og Operaen i Midten har 
samlet en flok sangentusiaster helt 
ned til 12 år, som får mulighed for at 
udvikle deres kunnen både inden for 
musical og klassisk sangtradition. 
Begge skoler ønsker på en gang at give 
nye talenter udviklingsmuligheder og  
at åbne operagenren for flere.      
Læst i Optakt



leopold stokowski
Den tidløse      I V                                    
 undersøger
af John Ehde

STOKOWSKI OG DEN 
NY MUSIK 
Når et orkester eller et 
pladeselskab engagerede 
Stokowski, var det oftest
den store flotte orkesterklang, man ville 
høre, gerne med nogle af hans Bach-
transskriptioner på programmet. Det 
var Stokowskis varemærker, man først 
og fremmest ønskede at præsentere, det 
der kunne sælge og trække et publikum 
til koncertsalene. Det er derfor nemt at 
overse, at Stokowski var en af 1900-tallets 
store forkæmpere for sin tids nye musik, 
og at han uropførte en stor mængde 
værker af både de førende komponister 
og mere ukendte yngre begavelser. Man 
må huske, at Stokowski blev født i anden 
halvdel af 1800-tallet. Han var 12 år, da 
Debussy skrev Prélude á l´apres-midi d´un 
faune, 31 år, da Le Sacre du Printemps 
havde urpremiere, 42 år, da Schönberg 
skrev sine første 12-toneværker, 62 år, 
da Bartok komponerede sin Koncert for 
Orkester og 81 år, da The Beatles fik deres 
gennembrud. Han virkede i et klima af 
eksplosiv fornyelse, og hans interesse for 
tidens musik var enorm!

Stokowskis egne ord: ”Musikkens ånd 
er det vigtige, ikke de fysiske noder... 
Musikken skal udtrykke vores følelser 
for livet, som vi lever det i dag, noget 
universelt, der ikke er begrænset af tid og 
rum, som vi kender det. Musikken skal 
tage mange veje, det er op til komponisten 
og hans skabende sans. Der skal ikke være 
nogen regler og begrænsninger. På samme 
måde, som vi har ytringsfrihed, skal der 
være kompositionsfrihed”!

Fra den første fremførelse af Elgars 2. 

symfoni (1911) til uropførelsen af Havregal 
Brians Symfoni nr 28 (1973) fremførte og 
uropførte Stokowski store mængder ny 
musik. Han uropførte i vores tid skjulte 
værker som Wallingford Rieggers tredje 
symfoni, Hans Narths Quartertone 
Concerto for piano and orchestra, Karl 
Wiegls symfoni nr 5 eller musik af Roger 
Goeb, Amonov, Cowell, Leimer, Antheil, 
Avshalamov til dagens klassiske værker 
som Rachmaninovs Paganinivariationer 
og Tredje Symfoni, Varéses Ameriques, 
Arcana og Integrales, Coplands Dance 
Symphony, Ives symfoni nr 4 samt 
Schönbergs klaver- og violinkoncerter.  
Som chefdirigent for Philadelphia Or-
chestra (1911-36) insisterede Stokowski  
på - under stor modstand fra ledelsen - at 
programsætte ny musik. Han skrev ofte til 
pengestærke musikelskere for at bede om 
hjælp med at finansiere fremførelser.

SCHÖNBERG OG RACHMANINOV
Stokowski havde et tæt samarbejde med 
flere af de komponister, der emigrerede 
til USA i starten af 1900-tallet. To af 
dem, som han også blev gode venner 
med, var Arnold Schönberg og Sergei 
Rachmaninov. Stokowski var den eneste 
dirigent, der opførte al Arnold Schönbergs 
orkestermusik under komponistens 
levetid, og han uropførte klaverkoncerten 
og fem satser for orkester. Han stod også 
i spidsen for den første fremførelse i USA 

af det storslåede værk Gurrelieder i 1932. 
Denne magiske opførelse findes i en flot 
liveoptagelse med restaureret lyd, og er 
et godt eksempel på, hvad Stokowski 
opnåede med de utrolige musikere, 
han havde til rådighed i sit orkester i 
Philadelphia. Ved en opførelse af Pierrot 
Lunaire lod Stokowski musikernes noder 
blive printet på negativt papir, altså med 
hvide noder på sort baggrund, for at kunne 
arbejde med en mere afdæmpet belysning 
på scenen.

Med pianisten og komponisten Sergei 
Rachmaninov havde Stokowski et nært 
samarbejde, siden han optrådte med Phila-
delphia Orchestra første gang i 1910. Deres 
indspilning af klaverkoncert nr 2 med 
Philadelphia Orchestra blev en klassiker i 
sin tid og er stadig et tidløst dokument af 
to store kunstnere i en nærmest symbiotisk 
kollaboration. Den kammermusikalske 
approach, de smagfulde rubati og ikke 
mindst de flydende tempi gør, at musikken 
klinger nobelt med en naturlig fremdrift og 
luftig virtuositet, og er helt frigjort fra den 
sentimentalitet og overdrevne romantik, 
den nogen gange lider under ved moderne 
fremførelser. Rachmaninov var ofte solist 
med orkesteret i Philadelphia, og sammen 
uropførte de Paganini Variationerne i 1934, 
og Stokowski stod i spidsen for den første 
opførelse af den 3. symfoni i 1936. De Tre 
Russiske Sange blev tilegnet Stokowski og 
uropført i 1927.

Andre store komponister, hvis værker 
Stokowski gav førsteopførelser af i 
USA, var Mahler (8. symfoni), Sibelius, 
Shostakovitch, Stravinsky (Le Sacre de 
Printemps), De Falla, Villa Lobos og 
mange flere. Faktisk har man regnet ud, 

at nærmere 40% af Stokowskis repertoire 
bestod af sin tids nye musik, hvilket er 
slående, når man tænker på, at det billede 
vi har af Stokowski i dag, er mere den 
optimale romantiske maestro med det 
store hvide hår.

IVES 4. SYMFONI
Uropførelsen af Charles Ives 4. symfoni i 
New York 1965 blev måske Stokowskis 
største triumf som frembærer af den 
ny musik. Stokowski lavede et kæmpe 
arbejde med at sammenstille det store 
orkestermateriale, og flere tidligere forsøg 
på at fremføre symfonien måtte opgives.
Stokowski skriver: ”Ives musik er et selv-
portræt i toner, der afslører hans komplekse 
personlighed og hans mangefacetterede sjæl 
og fantasi... Det er hans vision af musikkens 
evolution meget langt før sin tid og sin 
omgivelse”.

STOKOWSKI OPLÆREREN
Stokowski så som sin opgave at oplære 
sit publikum i at lytte til den ny musik 
og holdt tit foredrag om musikken inden 
fremførelsen. Ikke sjældent blev der fniset 
og grinet under opførelserne, og de mere 
konservative koncertgængere forlod kon- 
certsalen i protest. Stokowski gav pub-
likum en verbal tilrettevisning: ”- Skal vi 
blive ved med at opføre os så snæversynet og 
usportsligt efter kun én opførelse? ... (stilhed). 
Schönberg er helt sikkert en af vores tids største 
musikere. Hans musik er ekstremt svær at 
begribe. Vi forlanger ikke at, I skal kunne lide 
det eller ikke, bare at I giver det en fair chance”.
Det endte med, at de nye værker blev lagt 
sidst i programmet, så dem, der ønskede 
kunne forlade koncertsalen i tide. Ikke 
sjældent blev et nyskrevet værk opført to 
gange efter hinanden for at give en dybere 
forståelse.
Efter 25 år som orkesterets chefdirigent 

indleverede Stokowski i 1936 sin af-
skedsansøgning efter en kontrovers med  
dets bestyrelse i forbindelse med urop-
førelsen af Schönbergs violinkoncert.

DEN TIDLØSE UNDERSØGER
Det er ret fantastisk, hvad Stokowski nåede 
og opnåede under sin lange karriere, og 
endda har jeg her ikke behandlet mere 
end en brøkdel. Det må kort nævnes, at 
han grundlagde flere orkestre, der stadig 
eksisterer i bedste velgående, det mest 
kendte American Symphony Orchestra i 
New York. Han startede ungdomsorkestre, 
der opnåede høj kvalitet og status og 
turnerede og lavede optagelser. Stokowski 
organiserede selv prøvespillene og lyttede 
til hver eneste musiker, ofte i sin lejlighed i 
N.Y. Han lavede børne- og familiekoncerter 
i Philadelphia, hvor han fortalte om den 
store musik og instrumenterne for det 
begejstrede publikum. Ved en opførelse af 
Dyrenes Karneval af Saint-Saens var der 
levende elefanter og kameler på scenen! 
Han var en af de første dirigenter i 
Amerika, der ansatte farvede musikere 
og kvinder i symfoniorkestre. Han lavede 
grænseoverskridende koncerter med 
tidens førende jazzmusikere, længe inden 
begrebet ”cross-over” blev opfundet ….

Men mest af alt var  Stokowski kompo-
nistens usvigelige sidemand. Der er et 
utal af fortællinger fra komponister om 
Stokowskis formåen til at fornemme, hvor  
musikken ville hen og at foreslå den 
nøjagtige klangfarve eller instrumentation, 
der passede til komponistens vision. Det var 
sikkert fra sit samarbejde med de levende 
komponister, han også følte sig nærmest 
forpligtet til at møde ”de afdødes” musik 
med samme åbne sind og kreativitet.

Det kan ikke sammenfattes bedre end af 
komponisten Alan Hovhannes : ”Stokowski 
har givet alle arter af komponister en mulighed 
for at blive hørt. Han har ikke begrænset sig 
til de allerede berømte, men har frembragt helt 
ukendte komponister eller komponister, hvis 
fremførelser var få og sjældne. Jeg kender ingen 
anden stor dirigent, vi alle skylder så meget, og 
som er så meget en del af den ånd, vi lever i, og 
ånden i den tid, der bliver født.”

NUTIDENS STOKOWSKI
Interessant er det at fundere over, hvor vor 
egen tids ”Stokowskier” gemmer sig, for de 
findes utvivlsomt!
I tidens mylder af stilarter og retninger   
burde det egentlig være muligt at opdage 
dem, men samtidig er vi ubønhørligt fik- 
seret på at skabe et personligt (overfla-
disk?) image og at sætte vores kolleger i  
båse. Regler og fagforeninger gør det hel- 
ler ikke nemmere, hvis man vil eksperi-
mentere ud over de grænser, der kan virke 
provokerende på stivbenede ledere og 
musikere. Den økonomiske spændetrøje, 
der rammer kulturlivet i øjeblikket, gør det 
jo endda sværere at være en kunstner med 
noget nyt og anderledes på sinde.
Koncerthuse med fantastisk akustik pibler 
op som svampe, men er der i dag nogen, 
der eksperimenterer med orkestrets op-
stilling som et led i at gøre musikken mere 
velbalanceret, levende og personlig? 

For at tage fat på fremtiden i Stokowskis 
ånd kan man fabulere over de emner, 
han selv så som vigtige forandringer i 
den klassiske musiks udvikling: Fleksibel 
orkesteropstilling og en kombination af 
akustiske og elektroniske instrumenter. 
Trompeter med basuntræk og basuner 
med trompetventiler. Forskellige muta-
tioner af de allerede eksisterende stryge-
instrumenter, der frembringer nye 
klanglige muligheder.
Stokowski skriver i sin bog ”Musik for os 
Alle”:
”Kun ved klart at indse det ufuldkomne i vores 
nuværende instrumenter og gennem løbende at 
eksperimentere med dem, kan vi forbedre dem. 
Der vil i fremtiden opstå store muligheder for 
nye opfindelser og for en videreudvikling af 
vore instrumenter, der i sig selv er et resultat af  
utallige århundreders eksperimenterende opfin-
delser og udvikling”.          www.stokowski.org 
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Schönberg Stokowski og Vaughan Williams

Stokowski og Sibelius
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Med støtte fra Statens Kunstfond og Sankt 
Annæ Gymnasium afholder Sankt Annæ 
Symfoniorkester dirigentworkshoppen 
”Unge på Podiet” for 10 udvalgte 
unge dirigentaspiranter under 25 år, 
der vil prøve kræfter med at dirigere 
et symfoniorkester og blive klogere på  
partiturlæsning, dirigentteknik, krops-
sprog og bevægelse på podiet.

Sankt Annæ Symfoniorkester har i mange 
år fungeret som rugekasse for flere danske 
professionelle musikere. Det er ikke blot 
instrumentalister, som via orkestret har 
fået smag for livet som musiker, men også 
mange dirigenter har fået deres indledende 
møde med den symfoniske musik i 
orkestret - heraf enkelte medlemmer af 
Dansk Kapelmesterforening. Gennem to 
sammenhængende weekendworkshops 
vil Sankt Annæ Symfoniorkester nu 
gøre denne mulighed landsdækkende, 
således at unge dirigentaspiranter fra 
hele Danmark kan få mulighed for at 
blive introduceret til orkesterdirektion.  
Workshoppen henvender sig til unge 
dirigentaspiranter under 25 år. Deltagerne 
skal have et vist niveau indenfor node- og 
rytmelæsning, men det stilles ikke som 
krav, at de har orkesterdirigenterfaring, 
da workshoppen tager sit udgangspunkt 
i de første møder med et symfoniorkester. 
Udover undervisning i basal di-
rektionsteknik vil workshoppen også 
tilbyde et helt unikt fokus på kropssprog 
og bevægelse. 

I det første forløb vil deltagerne i 
fællesskab med undertegnede gen- 
nemgå repertoiret og få en introduktion 
til basal direktionsteknik. Deltagerne 
dirigerer en pianist i udvalgte 
passager som forberedelse inden 
mødet med det store orkester.  
Dette videooptages og evalueres i plenum.  
Derudover vil deltagerne arbejde med 
Gregory Dean, som er solist ved Den 

UNGE PÅ PODIET – 
EN WORKSHOP I ORKESTERDIREKTION
af Frederik Støvring Olsen

Kongelige Ballet. Gregory Dean vil give 
et oplæg om arbejdet med kropssprog set 
fra en balletdansers synspunkt og arbejde 
med praktiske bevægelsesøvelser med alle 
deltagerne.Endvidere møder deltagerne 
Martin Hamann, lektor i musik, som 
vil sætte repertoiret i en musikhistorisk 
sammenhæng og introducere analyse 
som et arbejdsredskab. I workshoppens 
andet forløb dirigerer deltagerne Sankt 
Annæ Symfoniorkester. Deltagerne 
modtager undervisning i form af 
masterclass og introduceres derved for det 
dirigentmetodiske arbejde gennem egen 
praksis og ved at følge andres praksis. Alt 
bliver videooptaget og evalueret i plenum 
efter orkesterprøven. Under arbejdet 
med orkestret berøres også arbejdet med 
prøveteknik.

Det er mit håb med denne workshop 
at introducere unge musikere til faget 
direktion. Det relativt korte forløb 
gør, at vi kun kommer til at ridse lidt 
i omfanget af, hvad det kræver af 
forberedelse og kompetencer at stå på 
podiet som dirigent, men målet er, at 
flere unge musikere får en større indsigt 
i faget, inden de beslutter sig for at gøre 
det til en større del af deres musikalske 
virke på den ene eller anden måde.  
I min optik burde alle unge musikere, 
instrumentalister som sangere, 
beskæftige sig med direktion, da arbejdet 
med, forberedelsen og formidlingen 
af det samlede musikalske billede 
er med til at danne og kvalificere 
det generelle arbejde med musik. 

Bernhard Melbye Voss anbefaler:
Jeg vil gerne anbefale 
Daniel Hardings ind-
spilning af Schumanns 
Szenen aus Goethes 
Faust med det 
Bayerske Radiosym-
foniorkester. Schumanns Faustscener er  
et usædvanligt værk i en usædvanlig be-
sætning. Men netop alle de usædvanlige 
aspekter ved værket gør det i mine øjne 
til et de mest betegnende værker for 
Schumann. Hardings indspilning er 
gennemgående på et meget højt niveau, 
og stemmerne er godt valgt i forhold til 
karakteriseringen af de enkelte personer, 
og så er udtalen på optagelsen meget 
tydelig. Christian Gerhaher formidler 
en følsom version af Faust ved siden af 
Christiane Kargs smukke og „usikre“ 
Gretchen. Alastair Miles er overbevisende 
som en rigtig usympatisk og dyster 
Mephistopheles.

John Ehde anbefaler:
Leopold Stokowski in 
rehearsal.
Rachmaninov: Paganini 
Variationer, solist Josef Lowenthal
Med forhåbning om at nogle af foreningens 
medlemmer har læst og fundet interesse 
i mine artikler om Leopold Stokowski 
vil jeg gerne anbefale et Youtube-klip, 
hvor den 86-årige maestro holder prøve 
med American Symphony Orchestra, et 
af de orkestre han selv skabte. Her får vi 
mange af hans grundlæggende ideer om 
orkesterklang og genskabelse af et partitur 
i nærbillede, ikke mindst ”freebowing” 
fænomenet i strygerne. Observér også 
orkesteropstillingen med celli og basser 
bagerst, som en sneplov! Det er gribende 
at tænke på, at Stokowski uropførte Pa-
ganini Variationerne med Rachmaninov 
ved klaveret, og der bliver musiceret med 
en sjælden glød og passion. Tillige kan 
man frydes over disciplinen, og at der ikke 
gives ret megen tid til eftertanke mellem 
instruktionerne! https://www.youtube.com/
watch?v=mzuOVqk_HxA

MEDLEMMERNE 
anbefaler

JOACHIM ANDERSEN 1. DEL

Årene i Skt. Petersborg og i 
Berlin 

af Toke Lund Christiansen

Carl Joachim Andersen 
(1847 - 1909) var i samtiden 
kendt som komponist og en fremragende 
fløjtenist, der var med til at stifte det 
berlinerfilharmoniske orkester og tilmed 
dirigerede dette berømte ensemble gen-
nem en årrække. Som 22-årig konkur-
rerede han sig til en fast plads i Det Kgl. 
Kapel, og som 30-årig tiltrådte Joachim 
Andersen en stilling som solofløjtenist ved 
Den Kejserlige Opera i Skt. Petersborg. De 
kulturelle forbindelser mellem Danmark 
og Rusland havde i disse år fået en 
opblomstring. Den senere zar Alexander 
den Tredje havde i 1866 ægtet prinsesse 
Dagmar fra Danmark, og en hel række 
danske kunstnere søgte i årene herefter 
arbejdsopgaver i Skt. Petersborg. Joachim 
Andersen kom til at indtage en kortvarig, 
men fremtrædende position, hvor han 
blev bekendt med epokens betydelige 
russiske musikere, Rimskij-Korsakov, Anton 
Rubinstein og Tjajkovskij. Efter sin russiske 
ansættelse søgte Andersen til Berlin og 
konkurrerede sig ind i Berlins Kongelige 
Hofkapel. Efter få måneder opsagde han 
sin stilling for, sammen med en gruppe 
freelance musikere, at oprette et helt nyt 
orkester. 
Berlins nye orkester engagerede en 
dygtig manager, Hermann Wolff der, 
foruden at organisere en koncertserie, 
også fandt en koncertsal til dem og satte 
navn på ensemblet: Berlins Filharmoniske 
Orkester. En nedlagt rulleskøjtebane 
blev forvandlet til et koncertlokale, og 
Filharmonien i Bernburger Strasse blev 
koncertsted for orkestret helt frem til 
1944, hvor salen blev ødelagt under 
bombardementerne. Joachim Andersen 
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foto Mads Strømme

indtog gennem ti år pladsen som berliner-
filharmoniens første solofløjtenist, og 
tilmed dirigerede han filharmoniens 
årligt tilbagevendende sommerkoncerter 
i Scheveningen, et badested i Holland 
beregnet for de højere, sociale lag. I Sche-
veningen fik Joachim mulighed for at 
udvikle sine færdigheder som dirigent. 
Hver eftermiddag stod han i spidsen 
for programmer, der i reglen indeholdt 
lettere, klassiske værker med bl.a. Rossini, 
Mendelssohn, Mozart ouverturer, Johann 
Strauss valse og andre kortere stykker af bl.a. 
Haydn, Gade, Reinecke, Schumann, Bizet, og 
Saint-Saëns. Under en omfattende brand i 
Scheveningens koncertsal i 1886 mistede 
Joachim Andersen adskillige af sine egne 
manuskripter.  
Det nye berlinerorkester skulle være 
anderledes, styres på en ny måde, med 
mere ansvar og mere indflydelse lagt hos 
musikerne. Denne model har holdt sig til 
nutiden, hvor Filharmonien stadig er et 
orkester, hvor den enkelte musiker har 
en udpræget selvfølelse, og hvor man 
er stolt af orkestrets traditioner. Joachim 
Andersens er ikke glemt. Han var med 
fra begyndelsen som initiativtager og 
var med til at engagere orkestrets første 
chefdirigent, netop den legendariske 
Hans von Bülow, der for Joachim blev 
indbegrebet af den perfekte dirigent. I sine 
intense berliner-år kom Joachim Andersen 
til på nærmeste hold at opleve stort set 
alle samtidens største solister, dirigenter 
og komponister. 
I januar 1883 stod Joseph Joachim som 
violinsolist foran orkestret. Samme år 
spillede Clara Schumann sin afdøde mand, 
Robert Schumanns klaverkoncert. Den 
følgende januar dirigerede Johannes Brahms 
sin tredje symfoni “efter manuskript”, som 
der står på koncertplakaten og var solist 
i sin d-mol klaverkoncert. Samme år diri 
gerede Antonin Dvorák egne værker. I 1886 
var det Camille Saint-Saëns, der optrådte 
som klavervirtuos i egne kompositioner, 
og samme år uropførte filharmonien 
Brahms’ dobbeltkoncert med Joachim 
og Hausmann. I 1888 kom Tchaikovsky til 
Berlin og dirigerede egne orkesterværker. 
De sidste år, Joachim Andersen var 
solofløjtenist i Filharmonien, kunne han 
opleve Edward Grieg i spidsen for sin egen 

musik, og ved en anden lejlighed sad den 
da 13-årige Bruno Walter ved klaveret.
Hans von Bülow (1830-1894) blev 
filharmoniens første egentlige chef-
dirigent og tiltrådte i 1887. Han havde  
uropført adskillige af Brahms’ orkester-
værker, men også Wagners Tristan og 
Isolde (1865) og stod tæt på Wagner og 
hans musik, og det skønt hans hustru, 
Cosima havde forladt ham til fordel for 
netop Wagner. “Le concert c’est moi” var 
von Bülows valgsprog, og han havde fra 
begyndelsen i Berlin taget et fast greb 
om orkester og programlægning. Hans 
direktion skal have været meget distinkt, 
om end ikke uden en del selvhøjtidelighed 
og patos. Eksempelvis dirigerede han med 
hvide handsker, som blev udskiftet med 
sorte i værker af særlig alvorlig karakter! 
Da Joachim Andersen i 1891 fik problemer 
med at passe orkestertjenesten p.g.a sit 
vaklende helbred, var det von Bülow han 
henvendte sig til. Von Bülow fraråder 
ham at satse på kurbyen Scheveningen, 
men i stedet finde noget større, der 
passer bedre til hans talent, og han ser 
frem til atter at være klaversolist under 
Andersens kyndige taktstok. Dette skulle 
imidlertid ikke ske. En uge efter (april 
1893) at chefdirigenten havde skrevet det 
sidstnævnte brev til Andersen, ledede von 
Bülow filharmonien for sidste gang, og 
derefter overtog Richard Strauss kortvarigt 
ledelsen af de filharmoniske koncerter, 
men da havde Joachim Andersen sluttet 
sin karriere i Berlin. Senere kom også 
den legendariske Arthur Nikisch til 
som chefdirigent, og resten er velkendt 
musikhistorie.
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PRISER UDDELT VED ÅRETS 
JULEKOMSAMMEN 
I Gustavs Bistro på Østerbro
af Bodil Heister
fotos Viggo Steincke

Jørgen Lauritsen modtog 
Arne Hammelboes Uddan-
nelseslegat på 10.000 kr.  Legatet blev 
brugt til en studietur til Los Angeles i 
direktion af filmmusik i januar måned. 
Kurset blev ledet af Conrad Pope, som 
er en af de førende dirigenter i LA. 
Han arbejder sammen med topnavne i 
filmindustrien. 
På kurset fik Jørgen muligheder for at 
arbejde med musikere fra LA. 
Læs artikel i næste blad.

 
Billede af Jørgen Lauritsen

Lars Møller modtog Arne Hammelboes 
Uddannelseslegat på 15.000 kr., som skal 
bruges på indiske musikstudier og en 
langsigtet strategi for koncerter og for-
midling i Danmark og Indien. Projektet 
skal lede frem til et stort koncertprojekt 
Glow of Benares med Aarhus Jazz Or-
chestra og Randers Kammerorkester i 
Danmark og Indien.
De medvirkende i gruppen RagaJazz er 
bl.a. Lars Møller (sax), Jonas Johansen 
(drums) og Thor Madsen (guitar).
Læs artiklen om Indien i forrige blad 64.

 

Musiker 1 billede

2 musikere billede

Han kan fem sprog, spiller på fire 
instrumenter og dyrker karate, pan-
tomime og dans i sin fritid…
Bernhard Melbye Voss har modtaget 
Arne Hammelboes Rejselegat på 
75.000 kroner

Bernhard var 11 år, da han fik øjnene op 
for direktionen. 
”Jeg var fascineret af, at det var så let 
at genkende dirigenterne alene ud fra 
optagelserne, og at et stykke musik både 
kunne være kedeligt og medrivende, alt 
efter hvem, der dirigerede”, fortæller han.

Bernhard spillede klaver og horn på 
Odense Musikskole, hvor han også gik på 
MGK. Han var helt klart grebet af tanken 
om at blive musiker, så han fortsatte på Det 
Jyske Musikkonservatorium som 19-årig, 
hvor han tog sin bachelor med klaver og 
horn. Så gik rejsen videre til Wien, hvor han 
studerende horn på musikuniversitetet. 
Sideløbende tog han en master i klaver ved 
musikuniversitetet i Linz. 

Hvornår begyndte du dit dirigentstudium?
”Mit dirigentstudium startede jeg på i 2012 
i Wien, og jeg forventer at afslutte det i juni 
2018. Wien er en dejlig by at bo og studere 
i, og udover mit studium har jeg rig mulig-
hed for at følge prøver og forestillinger på 
operaen og i koncerthusene”.
Da det er vigtigt for ham at udvikle sin 
forståelse for musikken fra så mange 
sider som muligt, tager Bernhard også 
undervisning i cello og sang. Han er uhyre 
energisk - og er tilmed ved at lære fransk, 
selvom han kan fem sprog i forvejen.
”Jeg taler dansk, tysk, engelsk, bulgarsk 
og italiensk. Jeg holder også meget af 
sport og dyrker løb og styrketræning; 
fitnesscentret er en dejlig afveksling fra min 
musikhverdag. 
Jeg har tidligere gået til dans og pantomime, 
og i julegave fik jeg et karatekursus, som 
jeg skal i gang med!”

Har du overvejet, hvad du vil bruge legatet til?
”Jeg skal i hvert fald følge nogle prøveforløb 
ved festspillene i Salzburg til sommer, og 
desuden planlægger jeg et ophold i enten 
Italien eller Frankrig, men det er ikke 
fastlagt endnu”.

Ved du egentlig, hvem Arne Hammelboe er?
”Ja, jeg vidste godt, hvem han var, men 
da jeg fik besked om legatet, tjekkede jeg 
ham naturligvis for at finde ud af mere og 
for at høre nogle optagelser! Der er ingen 
tvivl om, at han har været en imponerende 
personlighed, der har haft stor betydning 
for det danske musikliv!”.

Christian Øland har modtaget Arne 
Hammelboes Rejselegat på 75.000 
kroner. Han bor i Finland, hvor han 
studerer på Sibelius Akademiet.

Da Christian var 14 år og gik på Or-
kesterefterskolen i Holstebro, fik han for  
første gang mulighed for at prøve at diri-
gere. Han dirigerede et til lejligheden 
samlet orkester bestående af eleverne på 
efterskolen, og de spillede Haydns sym- 
foni nr. 45, Afskedssymfonien. Efter efter-
skolen kom han på Sankt Annæ Gym-
nasium, hvor han dirigerede skolens år- 
lige musical og forskellige amatørorkestre  
i København.

Og var det så her, du blev klar over, at du ville 
være dirigent?
”Ja, det var på det tidspunkt, jeg for alvor 
fandt ud af, at det ikke bare var en hobby, 
men at jeg godt kunne tænke mig at gå 
videre den vej, så jeg begyndte at tage timer 
hos Henrik Vagn Christensen. 
Mens jeg gik i 3.g søgte jeg ind på Si-
belius Akademiet i Helsinki, og jeg flyt- 
tede til Finland direkte efter min studen-
tereksamen”, fortæller Christian. Sibelius 
Akademiet er en international skole med 
studerende fra hele verden, og derfor 
foregår en stor del af undervisningen på 
engelsk. 
“Jeg har endnu ikke lært finsk, det er et 
svært sprog. Jeg forstår efterhånden mere 
og mere finsk, og jeg kan bestille kaffe og 
den slags, men det meste af min hverdag 
foregår på engelsk.

Jørgen Lauritsen

Lars Møller

Torben Westergaards Trio

Torben Westergaards Trio

   Christian Øland, Bernhard Melbye Voss og formanden Christian Øland og Bernhard Melbye Voss

Sidste år, da jeg skulle dirigere Odense 
Symfoniorkester, oplevede jeg, at jeg havde 
svært ved at holde en orkesterprøve på 
dansk, fordi mit ‘musiksprog’ var blevet 
engelsk. Det mest finske, jeg kan svinge mig 
op til, er, at jeg vinterbader. - og det gjorde 
jeg faktisk allerede inden, jeg flyttede til 
Helsinki.”
Christian spillede regelmæssigt fagot det 
første år i Det Finske Radiosymfoniorkester, 
og i hans andet år blev han udnævnt af 
chefdirigent Hannu Lintu til assisterende 
dirigent for samme orkester. 
”Det var en utrolig måde at lære en masse 
nyt repertoire at kende på, og at dirigere et 
så godt symfoniorkester til deres børne/
unge-koncerter og koncerter med moderne 
musik har været en stor oplevelse og udford- 
ring. I dag holder jeg meget af at komme 
hjem til Danmark ‘på besøg’. Jeg har i de  
sidste par år dirigeret flere af de danske 
landsdelsorkestre”. 

Har du overvejet, hvad du vil bruge dit legat til?
”Jeg har endnu ikke lagt mig helt fast på, 
hvordan legatet skal bruges. Men jeg ved 
dog, at jeg vil bruge nogle af pengene til at 
følge prøvearbejde med bestemte dirigenter 
i Europa. Jeg skal blandt andre følge den 
russiske dirigent Vasily Petrenko, som 
er chefdirigent for Oslo Filharmonien og 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. 
Jeg har tidligere mødt ham i København og 
i Helsinki, og jeg glæder mig til, at jeg nu har 
mulighed for at besøge ham og følge hans 
arbejde. Derudover vil jeg også bruge nogle 
af pengene på forskellige masterclasses og 
konkurrencer rundt omkring i Europa”.

Kendte du navnet Arne Hammelboe?
”Jeg har hørt om Arne Hammelboe for-
skellige steder før, og jeg vidste, at han tid-
ligere har haft dirigentklassen på DKDM”. 
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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, samt 2. til 7. september 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

LEDELSE FOR ALLE

af Claus Møller

Det er en almindelig opfat-
telse, at en virksomheds eller et teams 
gode resultater skyldes god ledelse, mens 
dårlige resultater skyldes dårlig ledelse. 
Ledelsen er ansvarlig for næsten alt. 
Den må påtage sig skylden for enhver 
fiasko og får til gengæld æren for enhver 
succes. Ledelsen bliver kritiseret for 
dårlig økonomi, sygefravær og interne 
konflikter – og næsten al opmærksomhed 
bliver rettet mod ledelsens præstationer: 
Mod lederadfærd, lederstil, evne til at 
motivere, delegere, organisere, plan-
lægge…..dyrke kondi, danse, synge. 
Jeg har en helt anden opfattelse. Hvad 
med også at rette opmærksomhed mod 
medarbejdernes/teammedlemmernes 
præstationer? Ledelsen er kun en del 
af helheden og har derfor også kun en 
del af ansvaret. Det er på tide, at der 
rokkes grundigt ved den pågældende 
tro på ledelsens totale ansvar for godt og 
dårligt. For at sikre overlevelse og fortsat 
udvikling er det ikke nok, at ejerne og 
lederne er engagerede og står sammen. 
Der kræves en helhjertet indsats af alle 
ansatte. Energien skal anvendes på at 
løse problemer og ikke blot på at udpege 
dem eller finde syndebukke. Der er ikke 
råd til kampe mellem afdelinger eller til 
interessekonflikter. Succesen afhænger 
af både ledere og medarbejdere. Og 
især af samspillet mellem dem. Alle i en 
virksomhed og et team må være klædt 
på til dette samspil og forstå, hvad 
der skal til for at tage medansvar. Alle 
må have samme billede af, hvad gode 
principper for ledelse er og hvilke basale 

I SIDSTE NUMMER AF KAPELMESTEREN SKREV CLAUS MØLLER OM 
TRE ALMENE MENNESKELIGE ROLLER (BORGER/FAMILIE/JOB), 
TRE JOBRELATEREDE ROLLER (SPECIALIST/GENERALIST/LEDER) 
OG INTRODUCEREDE DE TRE FORMER FOR LEDELSESADFÆRD: 
MÅLSÆTNING, PROBLEMLØSNING OG KOMMUNIKATION. 

LEDELSESKOMPETENCE
elementer, der indgår i alle former for 
ledelse: virksomhedsledelse, teamledelse 
og personlig ledelse. Det gælder om for 
alle (ledere og medarbejdere) at skabe en 
”vi sammen” kultur og ikke en ”vi/dem” 
kultur.

LEDELSE OG FAGLIG KOMPETENCE
Hvad laver en kok? Det spørgsmål kan vi 
alle svare entydigt på: ” han laver mad”. 
Vi er også ganske bevidste om hvilke ting, 
der indgår i madlavning. Vi ved også, 
hvad en elektriker, blikkenslager og bager 
laver. Og vi ved, at der er gode og mindre 
gode kokke og andre fagfolk. 
De fleste finder det svært at ryste op med 
et paratsvar på spørgsmålene: Hvad laver 
en leder? Hvilke ting indgår i lederrollen? 
Mange har et uklart billede af, hvad 
ledelse er. Det afholder dem dog ikke fra 
at udtale sig om ”dårlig ledelse” og ”god” 
ledelse – uden at kunne påpege hvori det 
”dårlige” og ”gode” består. 

BEHOVET FOR LEDERUDDANNELSE
En meget stor del af den danske 
arbejdsstyrke har en uddannelse – et fag. 
Det er en naturlig ting for os. Vi ville ikke 
drømme om at lade en slagter skære i en 
ko, hvis han ikke var uddannet til det. Vi 
forventer også, at en maler, kok, læge eller 
it-specialist har en uddannelse til at udøve 
deres job. Og tanken om at sende en pilot 
uden flycertifikat på vingerne med et 
passagerfly virker jo direkte vanvittig. 
Ikke desto mindre sættes chefer til at lede 
andre, selv om de ikke har nogen egentlig 
ledelsesmæssig uddannelse. I det øjeblik 
man udnævner mennesker til chefer – 
ofte på grund af deres faglige kompetence 
- får de indflydelse på, hvad andre skal 
gøre. Ligesom det er nødvendigt at lære 

en pilot at flyve, er det nødvendigt at 
lære en leder at lede. Dårlig ledelse kan få 
katastrofale følger i form af tab af penge, 
kunder og medarbejdere eller et negativt 
image, mangel på teamwork, apati, 
mistillid, stress, sygefravær, konflikter og 
dårlige præstationer. Mange i chefroller 
har så travlt med at få hverdagen til at 
fungere som faglige specialister, at de 
ikke engang når at få dårlig samvittighed 
over, at de svigter i deres lederroller. Det 
gælder overlæger, arkitekter, professorer, 
IT-chefer, dirigenter, teaterchefer, musik-
chefer, operachefer, køkkenchefer, hånd-
værksmestre, revisorer etc. Det er ikke 
nok at være fagligt dygtig for at få succes 
som leder. Den nødvendige forudsætning 
er en cocktail af dygtige fagfolk, som også 
er gode ledere. Og ledelse kan læres som 
et ”ikke-fagligt fag”. 

HVAD ER LEDELSE?
Spørger man almindelige mennesker 
om, hvad ledelse er, får man et utal af 
forskellige forklaringer. Selvom ledelse 
har været diskuteret siden tidernes 
morgen, findes der endnu ikke en enkel 
og almengyldig definition af, hvad lede-
lse er. Der er dog en vis fælles forståelse 
for, at ledelse har noget at gøre med at nå 
nogle mål. Ledelse er efter min mening 
en proces - en bevægelse fra en situation 
til en anden ønskværdig situation på 
en acceptabel måde. Ledelse er således 
resultatorienteret og uløseligt forbundet 
med forandring. Ledelse er et samspil 
mellem mennesker, som ønsker at nå 
fælles mål med fælles midler. Det kræver 
særlig viden om metoder til at definere og 
løse problemer, implementere løsninger 
og kommunikere. Ledelse udøves således 
af mennesker, individuelt eller som 
gruppe, og essensen af ledelse er den 
enkeltes ledelsesadfærd. Ledelsesadfærd 
udøves, når en person i samspil med 
andre relevante personer finder ud af, 
hvor man skal hen (målsætningsadfærd), 
hvordan man kommer derhen og løser 
de problemer, der opstår undervejs 
(problemløsningsadfærd) og kommu- 
nikerer, så alle involverede har samme  
billede af mål og midler og kender 

deres egen rolle i processen (kommuni-
kationsadfærd). Så kan man samstemme 
indsatsen og sørge for, at alle trækker i 
samme retning.  Ledelsesadfærden er 
fundamentet i alle former for ledelse: 
Virksomhedsledelse, teamledelse, ”per-
sonlig ledelse” og er afgørende for 
succesen af store som små projekter 
(bygge en bro, opføre en opera, arrangere 
en koncert, afholde et sportsstævne, et 
møde eller en børnefødselsdag). 
Ledelsesadfærd handler om, hvad en 
leder gør, når hun/han udøver ledelse. 
Hvis blot ét af elementerne mangler, 
kan man ikke tale om ledelse. Vi har alle 
oplevet eksempler på mangelfuld ledelse, 
hvor et eller alle tre elementer mangler. 
Tænk blot på de møder, du har deltaget i 
(uden ledelsesadfærd): hvor der ikke var 
en klar målsætning for mødet, hvor der 
var for mange emner på agendaen til, at 
de kunne blive behandlet, hvor der ikke 
blev truffet beslutninger, hvor det ikke 
stod klart, hvad der efter mødet skulle 
gøres, af hvem og inden hvornår… men 
det kan vi jo tage op på næste møde.

LEDELSESKOMPETENCE
Ledelsesadfærd er en nødvendig, 
men ikke tilstrækkelig forudsætning 
for, at man kan tale om god ledelse 
eller ledelseskompetence.  Det er ikke 
nok at sætte mål, løse problemer og 
kommunikere. Det skal gerne gøres 
på en sådan måde, at alle involverede 
bliver inspireret til at yde deres bedste. 
Derfor skal vi også se på, hvordan 
ledelsesadfærden udøves, for at alle 
”tager hjertet med på arbejde” og føler sig 
medansvarlige for resultaterne.
Den klassiske opfattelse af ledelse er, at 
det er ‘noget, man gør ved andre’, og at 
ingen gør noget af sig selv. Medarbejderne 
er en slags ”instrumenter”, som man 
kan bruge til at nå sine mål. Den anden 
hovedopfattelse er, at medarbejdere 
er kolleger med hjerner som lederen 
selv. Det indebærer, at alle processer 
foregår i et samspil mellem ledelse og 
medarbejdere. Når alle ansatte (og ikke 
kun ledelsen) deltager i virksomhedens 
eller teamets stræben efter succes og tager 

medansvar for resultaterne (ligesom 
på et fodboldhold) - har man en særlig 
kultur, som jeg kalder ”Employeeship-
kultur”. Den er karakteriseret ved alles 
engagement, ansvar, loyalitet, initiativ, 
forandringsvillighed og positive energi. 
Employeeship vinder mere og mere frem 
på verdensplan. I Norden er det næsten 
en forudsætning for, at man kan bevare 
blot et rimelig godt forhold mellem 
ledelse og medarbejdere.

Ledelseskompetence er ingen døgnflue, 
men et eviggyldigt koncept, som er en 
forudsætning for, at en organisation 
eller et team kan overleve og udvikle 
sig. Ledelse udvises, når ledere og 
medarbejdere udøver ledelsesadfærd 
og inspirerer hinanden til at udvise 
”Employeeship”.

KAN MAN LÆRE AT BLIVE  
EN GOD LEDER?
Nogle kokke laver dårlig mad – selvom 
man ikke kan benægte, at de udøver deres 
kokkegerning: dvs. at lave mad. Nogle 
ledere opfattes af medarbejderne eller 
teammedlemmerne som dårlige ledere 
– selvom de udøver ledelsesadfærd: 
dvs. sætter mål, løser problemer og 
kommunikerer. Men de gør det på en 
måde, der ikke engagerer de involverede 
og ikke er tillidsskabende.
Kan man lære at tilegne sig leder-
egenskaber – eller er de ”nedarvede”? 
Det spørgsmål stilles jeg tit, når jeg 
møder ledere og journalister rundt 
omkring i verden. Min erfaring er, at de 
fleste kan lære at udøve ledelsesadfærd 
– dvs. HVAD-delen af ledelse. Det 
er nok vanskeligere at få alle med på 
HVORDAN-delen eller inspirationsdelen 

af ledelse – den, der handler om at 
skabe god stemning, team-spirit og få 
alle til at tage hjertet med i det, de gør. 
Dertil har nogle ledere sikkert bedre 
”medfødte” evner end andre. Ledere, 
der kan mobilisere positiv energi og få 
det bedste frem i andre, udøver det, jeg 
kalder følelsesmæssig intelligent ledelse. 
Det kræver empatiske, relationsmæssige 
og andre ”menneskelige” færdigheder (se 
mine tidligere artikler om følelsesmæssig 
intelligens i KM).  Disse færdigheder bliver 
stadig vigtigere at udvikle og anvende i 
disse krisetider, hvor der er meget stress, 
nedskæring af omkostninger, usikkerhed 
på alle fronter, arbejdsløshed, frygt for 
fremtiden, etc.

Når alle ansatte – ledere og medarbejdere 
udøver ledelsesadfærd og udviser Em-
ployeeship, har virksomheden/teamet 
opnået ledelseskompetence.

I de næste tre numre af Kapelmesteren vil 
jeg  først  fortælle  om  de  tre  former  for  
ledelsesadfærd: 

målsætningsadfærd,
problemløsningsadfærd 
og kommunikationsadfærd. 

Dernæst følger artikler om Employeeship 
og Følelsesmæssig Intelligent Ledelse.

 

LEDELSES
KOMPETENCE

LEDELSES
ADFÆRD

UDØVES AF ALLE
EMPLOYEESHIP

UDVISES AF ALLE
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Albertslund Musikskole   
Mozarts ’Tryllefløjten’, dir. Søren Johannsen
Amatørsymfonikerne   
Koncertturné i DK og Finland, dir. Christian 
Øland
Jacob Anderskov 
Koncerter i DK og Tyskland, Anderskovs Kinetics
Jacob Anderskov
Koncerter, Copenhagen og Aarhus Jazz Festival
Jacob Anderskov  
Koncert, ’Strings, Percussion & Piano’, 
Koncertkirken
Lotte Anker 
’Electric Habitat’, Gong Tomorrow Festivalen
Maria Badstue
Koncert, Oltenia Philharmonic, Rumænien
Pernille Bévort  
Ensemblet ’Radio Bévort’, 3 efterårskoncerter
Birkerødkoret   
Schumanns Requiem dir. Torben H.S. Svendsen
Michael Blicher   
Trioen ’Blicher Hemmer Gadd’, Europaturné
Blood Sweat Drum ’n’ Bass Big Band 
’Shanghai – The Never Ending Bigband 
Experience’
Jakob Bro   
Projekt med Jakob Buchanan og koret Concert 
Clemens
Jakob Bro   
Koncertturné til Korea, Trioen Bro/Baron/Morgan
Camerata Øresund
Projektet ’Händel on the edge’, dir. Peter Spissky
Copenhagen Guitar Festival
Koncert, Hofteatret, dir. Roland Haraldson
Copenhagen Soloists   
’Buxtehude – Membra Jesu Nostri’, dir.  Jonathan 
Ofir
Copenhagen Soloists   
’Haydn og Mozart’, solist Andreas Brantelid, cello
Cowbell   
Winter Jazz 2016, Prøvehallen, Valby
Cowbell
Koncerter, musik af Erik Satie og Koppel & Søn
Christina Dahl
Forestillingen ’Moving Moments’ i Krudttønden
Mogens Dahl Kammerkor
Koncertprojektet ’Nætternes Stilhed’, 
Christianskirken 
Mogens Dahl Kammerkor
Händels ’Messias’, Holmens Kirke
Dansk Amatørorkester Samvirke 
Sommerstævne på Askov Højskole

Dansk Kapelmesterforening
Koncert, Foreningens 79-års fødselsdag
Dansk Live  
’Rosengade – Kunst og Kultur Live’, Folkemødet i 
Allinge
Jakob Davidsen  
Kammerat Orkester, ’Kunsten’ i Aalborg
Jakob Davidsen  
Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Den Ny Opera 
Mozarts ’Don Juan’, dir. Lars Ole Mathiasen
Det Danske Ungdomsensemble  
Mozarts Requiem med Den Jyske Sangskole
Det Sjællandske Underholdningsorkester
Promenadekoncert, dir. Jørgen Fuglebæk
Dusika  
Koncerter i Kbh., Slovenien og Østrig
Ensemble Hovaldt  
Velgørenhedskoncert for Reden International
Ernie Wilkins Almost Big Band
Koncertrække i Jazzhus Montmartre
Etatsorkestret
Koncert i Christianskirken, dir. Niels Borksand
Inge Fabricius
Operakoncerter med Sinfonia Selandia
Forårsfilharmonikerne  
Weekendstævne på Askov, dir. G. Bellincampi
Søren Thilo Funder
Orkestret Con Fuoco, dir. Jørgen Fuglebæk
Ancher Grøn   
Projektet ’Grøn synger Sinatra’
Graabrødre Kammerkor
Koncertrejse til Færøerne, dir. Egil Kolind
GuidOpera   
Verdis ’Rigoletto’, dir. Carol Conrad
Jan Harbeck 
Koncert, Copenhagen Jazz Festival
Jan Harbeck 
Koncert, Jan Harbeck Quartet, London
Harmoniorkestret Tonica 
Forårskoncert, dir. Peter Harbeck
Harmoniorkestret Tonica 
Wienerkoncert, dir. Jørgen Fuglebæk
Emil Hess   
Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Paul Hillier
Koncerter, Theatre of Voices, Århus Sinfonietta
Hovedstadens Korfestival
Masterclasses på festivalen
Vagn Egon Jørgensen  
Nytårskoncerter, Det Jydske 
Underholdningsorkester

Jakob Høgsbro 
Skolekor i Amager Bio
Jakob Høgsbro 
Koncerten ’Spoken Words’, Spil Dansk Dagen
John Høybye
Koncert, korværket ’Månelys og Ravmørke’
Jonas Johansen  
Koncerter, orkestret ’Blanco y Negro’
Jesper Juul  
Concord Brass Band, DM for brass bands
Kaja Management
Public Service Event for Dansk Kunstnerråd
Kammerkoret Camerata 
Koncertturné til Oslo, dir. Jakob Hultberg
Kammerkoret Camerata 
Dobbeltkoncert, Holmens Kirke
Kammerkoret Nye Toner 
Koncertturné til Madrid, dir. Søren Johannsen
Klassisk Musik Festival KMF 336
’Flagermusen’, dir. Frans Rasmussen
Koncertforeningens Kor
Haydns ’Skabelsen’, dir. Steen Lindholm
Kulturskoler i Nordjylland
Sommerstævne, dir. Peter Ettrup Larsen
Københavns Bachkor 
Brahms Requiem, dir. Jan Scheerer
Københavns Bachkor 
Bachs Juleoratorium
Københavns Kantatekor 
Haydns ’Skabelsen’, dir. Torben H.S. Svendsen
Københavns Kantatekor
Verdis Requiem
Jørgen Lauritsen
Komp.foreningen ToneArts Koncertorkester
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
Koncerter, dir. Kaisa Roose
Niels Lyhne Løkkegaard
Portrætkoncert, Gong Tomorrow Festivalen
Marilyn Mazur
Koncertrække, orkestret ’Shamania’
Messiaskirkens Koncertkor
Händels ’Messias’, dir. Krisztina Vas Nørbæk
Anders Mogensen
Koncerter, Vinterjazzfestivalen, Frederiksberg
Anders Mogensen 
Europaturné, Winther/Åman/Mogensen/Bergonzi
Anders Mogensen
Koncertturné til Kina, orkestret The North
Music & Passion
Koncertturnéen I Love Musicals 2
Musica Ficta 
Gesualdos påskemusik til Langfredag, dir. Bo 
Holten
Musica Ficta   
’New Light Messiah’, Kottos Ensemble
New York Scandia Symphony 
Scandinavian Music Festival, dir. Dorrit Matson
Operettekompagniet 
’Den Glade Enke’, dir. Carol Conrad
Paradise Jazz  
Koncert, Monday Night Big Band

UDDELINGER AF 
KOLLEKTIVE MIDLER I 2016
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, 
sang og musikdramatik):

Posthus Teatret
Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Presto, Køge Musikskole
Udvekslingsturné til Blue Lake, dir. Andreas Vetö
Steen Rasmussen  
Koncerter, ’Allstar Quinteto’, Madrid
Rødovre Concert Band
EM for Concert Bands, dir. Jørgen Misser Jensen
Sange fra Broen
Forårskoncert, Hellig Kors Kirken
Sange fra Broen
Mangfoldighedskoncert, Hellig Kors Kirken
Sangkraft Aarhus
Koncert, KæmpeKor og Aarhus Jazz Orchestra
Scenatet   
Koncerter, Connecting Spaces Hong Kong-Zurich
SDU Symfoniorkester  
Projektet ’Diversitet og Inklusion’, dir. Saul Zaks
Sokkelund Sangkor 
Händels ’Messias’, dir. Morten Schuldt-Jensen
Mark Solborg  
Koncertrække med Evan Parker, KoncertKirken 
Simon Spang-Hanssen
Koncerter, septetten ’Café Central’
Spor Festival 2016  
Åbningskoncert, Ensemblet Scenatet
Strygeorkestret Con Fuoco
Forårskoncerter, dir. Jørgen Fuglebæk
SymfUni 
Koncerter i Kbh. og Krakow, dir. Peter P. Gasior
Teatret Gorgerne  
Musical ’The Drowsy Chaperone’, dir. Andreas 
Vetö
The BigBand & The Vocals 
’The 3rd Annual Bigband Composer Competition’
The KutiMangoes
Koncertturné til Tyskland
Jesper Thilo
Fødselsdagsturné, Jesper Thilo Kvintet
ToneArt   
Koncerter i Huset, Copenhagen Jazz Festival
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Buxtehudes ’Membra Jesu Nostri’, dir. S.C. 
Vestergaard
Universitetskoret Lille Muko 
Koncertturné, dir. Jesper Grove Jørgensen
Vendsyssel Festival   
Koncerter
Vokalgruppen Concert Clemens
Händels ’Messias’, dir. Carsten Seyer-Hansen
Saul Zaks
’Dansk og Nordisk Kormusik’, Jerusalem
Nenia Zenana  
Bernstein-koncerter, Akademisk Orkester og Kor
ØresundsOperan/NordicOpera 
Opera ’Hamlet in Absentia’, dir. Jakob Hultberg
Martin Åkerwall
Koncert og 3-dages seminar, Sibelius Akademiet
Martin Åkerwall
Koncert, Bemidji State University Orch., 
Minnesota

Aarhus Bach-Selskab
Bachs Johannespassion, dir. Carsten Seyer-Hansen
Århus Sinfonietta  
Late Night-koncert, Musikhuset, dir. Søren K. 
Hansen

Støtte til 109 projekter.         Ialt uddelt: 993.911

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

Jacob Anderskov  
’Strings, Percussion & Piano’
Richard Andersson  
Trioen ’Markowitz/Andersson/Mogensen’
Richard Andersson  
Orkestret ’Richard Andersson UDU’
Pernille Bévort    
Gruppen ’Radio Bévort’, Jubilæums-CD
Jesper Bodilsen
Gruppen ’Acouspace Plus’
Niels Borksand
Mahlers ’Das Lied von der Erde’, Ruse 
Philharmoniske Orkester
Thomas Clausen
’Clausen/Franck/Lundgaard/Hart Quartet’ 
Jorge Cordero
’Mi universo’
Niclas Knudsen
’Niclas Knudsen – Guitar Inferno’
Martin Lose
Sinfoniettaværker, Storstrøms Kammerens., dir. 
Casper Schreiber
Jesper Lundgaard
’Jesper Lundgaard Trio’
Niels Lyhne Løkkegaard
’Sound x sound – music for 9 pianos’
Niels Lyhne Løkkegaard
Aarhus Jazz Orchestra, ’Descending’
Jesper Løvdal  
Jesper Løvdal Quartet, Løvdal/Danielsson/Gullotti/
Landæus
Kira Martini
Orkestret ’Martini’s’
Marilyn Mazur
Orkestret ’Future Song’
Stine Michel
’Stine Michel og Blå Time’
Anders Mogensen
’Anders Mogensen Canadian Connection’
Hasse Poulsen   
’Busking’ med bassisten Hélène Labarrière’
Thorbjørn Risager
’Thorbjørn Risager & The Black Tornado’
Mark Solborg   
Mark Solborg/Herb Robertson Duo ’Tuesday 
Prayers’
Viggo Steincke
Musikken til ’Blue hour’
Vokalgruppen Concert Clemens
’There is no Rose – Christmas in the 21st Century’

Emil de Waal   
Orkestret ’Kalaha’

Støtte til 24 produktioner.     Ialt uddelt: 239.000

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

Bjørn Elkjer, Roland Haraldson, 
Christian Hørbov-Meier, Jonas Johansen, 
Per-Otto Johansson, Ture Larsen, 
Jørgen Lauritsen,  Lars Møller, Jonathan Ofir, 
Michael Salling, Christian Schmiedescamp, 
Casper Schreiber, Torben Sminge, 
Bernhard Melbye Voss, Dansk 
Kapelmesterforenings medlemsseminar 
’Kunsten at sælge sig selv’

Støtte til 16 formål                Ialt uddelt: 129.932

Samlet er der til 149 projekter og studieformål 
bevilget kr. 1.362.843 til musikfremmende for-
anstaltninger og uddannelsesmæssige formål.

Peder Kragerup, kasserer



NYE UDGIVELSER
NIKOLAJ  
BENTZON  
– NYT ALBUM
udelukkende i online-format
TONESMITH

Medvirkende: Daniel Franck på bas, 
Espen Laub von Lillienskjold på trommer 
og Nikolaj Bentzon på klaver.
”Jeg har bragt et par nøglebegreber i spil 
på min nye trio-udgivelse. 
1) Det kreative slægtskab mellem kompo-

nisten og udøveren i samme person er 
her fulgt til dørs med 21 kompositioner 
indspillet i foråret 2016 med min trio.
Tunesmith-begrebet er blevet til det til 
lejligheden sammensatte ord Tonesmith, 
hvormed jeg også kom rundt om 
udøverens integrerede rolle.

2) Bevægelsen væk fra fysiske formater 
vedr. musikudgivelser har skabt en 
friere definition af album-begrebet. I dette 
tilfælde er det blevet en kombination 
af nyt og gammelt med Tonesmith´s 
online-indhold af 21 nye numre fordelt 
på en imaginær A- og B-side. 
A-siden A night on the Town med et 
overvejende groovy og kraftfuldt udtryk.
B-siden A night at Home med et mere 
lyrisk og eftertænksomt afsæt».

Online-udsendes via alle streaming-
tjenester (Spotify, Apple Music, Wimp 
etc.) fra 15.2.2017  på Do it Again Records

JESPER  
LUNDGAARD  
– NY CD
JESPER LUNDGAARD 
TRIO – 2016

Medvirkende: Jesper Lundgaard bas, 
Niclas Knudsen guitar og Hans Ulrik sax. 
”Denne trio er kernen i mit kapel-
mestervirke. 
Den dannedes i 2004, og mødet med  
disse to yngre og meget kreative, 
fordomsfrie, dedikerede og dygtige 
musikere blev et vigtigt vendepunkt for 
min egen musikalske retning. 
Jeg fik endelig mulighed for at udforske 
nye facetter af musikken, og det har været 
til inspiration lige siden.
Omkring denne trio dannes kvintetter 
og sekstetter, og jeg får mulighed for at 
udforske kapelmesterrollen også i disse 
regi. 
Den nye CD er vores sjette, og den 
reflekterer over 2016. 
Musikalsk grundide var at holde en 
bluesbaseret struktur, og dette princip er 
gennemført”.                                    
Udgivet oktober 2016 på Storyville

Pierre Dørge anbefaler:
Et af de musikværker, som har gjort størst 
indtryk på mig senest, er Ligetis ”Le 
Grand Macabre”.
Første gang jeg mødte værket på 
Det Kongelige Teater i 2014 blev jeg 
fuldstændig væltet omkuld, og jeg måtte 
straks se og høre denne gaga-dada-
absurde antiopera igen og igen. 
Det er et sammensurium af Ligetis mu-
sik med referencer til alskens musik –  
et kæmpe modsætningsfuldt maleri in-
spireret af Brueghel, Bosch og Steinberg.

Le Grand Macabre er fra nu af mit livs 
studie.
Jeg studerer dagligt partituret og henter 
inspiration; fra båthorns-åbningen til 
Gepopos halsbrækkende koloraturer; or- 
kestrering og de vanvittige korsatser. Mu-
sikken er anarkistisk idérig. Ligeti goes 
micropolyphony. Jeg
bliver aldrig færdig.
Hør den populære 
udgave med Barbara 
Hannigan og Simon 
Rattle
https://www.youtube.com/
watch?v=w0Tvj83xqDw

MEDLEMMERNE 
anbefaler


