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RUnDE FØDsELDagE
14. juli Ronnie Flyvbjerg Olesen 40 år
24. juli Hans Erik Christiansen 75 år
10. aug. Flemming Rasmussen 75 år
28. sept. Lars Togeby 75 år
6. okt.  Jens Christian Jensen 60 år
15. okt. Bent Clausen 65 år
17. nov. Kaare Hansen 70 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke.

UDMELDT
Jack Lawrence pr. 1.7.2017

50-åRs jUbILæUM
Universitetskoret Lille MUKO blev stiftet  
i 1967 og er en udløber af MUKO, der er 
Københavns Universitets Kor af Musik- 
studerende. Lille MUKO har stadig 
tilknytning til Københavns Universitet, 
hvor koret ofte fungere repræsentativt 
ved officielle lejligheder. Jesper Grove 
Jørgensen har dirigeret koret siden 1985.
Lille MUKO havde jubilæumskoncert 
16. juni i Det Kgl. Bibliotek med musik af 
N.W. Gade, Vagn Holmboe, Bo Holten, 
Matti Borg samt en uropførelse af Sunleif 
Rasmussen bl.a. med Michala Petri.

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

Dansk 
Kapelmesterforenings

 hjemmeside:
 www.kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforenings kontor:  
Sankt Hans Torv 26, 5.
2200 København N

NB! Breve til sekretæren (legatansøgninger 
m.m.) og kassereren bedes sendt direkte til 
deres adresser.

Formand: Jesper Grove Jørgensen 
Strandvejen 611 B, 2930 Klampenborg
Tlf.: 3963 8151  
formand@kapelmesterforening.dk

Næstformand: Henrik Vagn Christensen 
Robert Jacobsens Vej 81, 4.tv. 
2300 København S  Tlf.: 2169 1286
henrikvagn@post.tele.dk

nYT OM MEDLEMMER 
 nYT FRa FOREnIngEn            

  nYHEDER  ved Bodil Heister 

CITaT aF aRTURO TOsCanInI
Hvis du vil tilfredsstille kritikerne, må du 
ikke spille for højt, for blødt, for hurtigt 
eller for langsomt.

aRbEjDsOPHOLD På KLITgåRDEn 
Klitgården har et antal legater, som 
dækker opholdsudgifterne på Klitgården 
i 2 uger, på nær en lille egenbetaling.
Klitgården er et refugium for viden-
skabsmænd, forskningsmedarbejdere og  
kunstnere, som har brug for at kunne 
koncentrere sig om et projekt eller et værk. 
Der er plads til 15 personer samtidig. 
Den enkelte gæst får et værelse med ar- 
bejdsbord og adgang til fælles rum. Der-
udover er der tre atelierer. 
Da der ikke er et lydisoleret musikrum, 
kan Klitgården kun tage imod musikere 
og komponister, som bruger instrumenter 
med høretelefoner. 
Klitgården info@klitgaarden.dk. 

aRbEjDsOPHOLD På HIRsHOLMEnE 
Dansk Kunstnerråd har 2 kunstnerboliger 
på Hirsholmene. 
I stueetagen er der 2-3 sengepladser, stue 
og arbejdsværelse. I lejligheden på 1. sal er 
der arbejdsværelse/stue og soveværelse 
med 2 sengepladser. 
Der er et elektronisk klaver til rådighed. 
Ansøgningerne sendes til Dansk Kunst-
nerråd dkr@dansk-kunstnerraad.dk

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

nY DIRIgEnT FOR TRITOnUs KORET
Jakob Høgsbro er blevet ansat som ny 
dirigent for det ambitiøse kor Tritonus pr. 
1. marts 2017. 
Koret er kendt for at satse på et blandet 
rytmisk og klassisk repertoire, gerne med 
nye udfordringer og værker. 
Her syntes koret, at Jakob Høgsbros profil 
som musiker og ensembleleder passer 
perfekt ind, og begge parter ser frem til et 
godt og frugtbart samarbejde.

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 erhver-
vet 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.
Deadline for ansøgninger meddeles i ef-
teråret.



3
Læs i 
dette nummer

nYT FRa FOREnIngEn...............................side 2

bEsTYRELsEns KOnsTITUERIng..........side 3

bØgER FRa HYLDEn....................................side 4

KaPELMEsTEREns KLUMME....................side 5

FORManDEn MEnER..................................side 5

InTERVIEW MED EsbEn TangE.............side 6

FORTIDEns MEsTRE.....................................side 9

OM TOsCanInI............................................side 10

jaZZKLUMMEn..............................................side13

MEDLEMMERnE anbEFaLER................side 13

DET POLITIsKE ORKEsTER......................side 14

CLaUs MØLLER OM LEDELsE...............side 16

FILMDIRIgEnTKURsUs I La.....................side 18

DEn sTanDHaFTIgE TInsOLDaT.......side 20

REFERaT aF gEnERaL-
FORsaMLIng 2017.....................................side 20

nYE UDgIVELsER................................bagsIDEn

Kasserer: Peder Kragerup 
Gersonsvej 31, 2900 Hellerup 
Tlf.: 3962 3074   Mobil: 2219 2034 
kasserer@kapelmesterforening.dk

Sekretær og Redaktør: Bodil Heister  
Strandboulevarden 40, 3.th. 
2100 København Ø   Tlf.: 3538 4758 
sekretaer@kapelmesterforening.dk

Bestyrelsesmedlem: Jonas Johansen 
Dronningensgade 79, 4., 1420 København K
Tlf.: 3296 1108   Mobil: 4089 9930
jj@jonasjohansen.dk 

Suppleanter: Jonas Viggo Pedersen 
og Michael Bojesen

Næste blad udkommer 
November 2017
Deadline 15. august 

Layout: JC Di Cervello,    
ISSN: 1902-3219   
Oplag 315

nYT OM MEDLEMMER 
 nYT FRa FOREnIngEn            

  nYHEDER  ved Bodil Heister 

bEsTYRELsEns KOnsTITUERIng PR 1. 5. 2017

Formand: 
Jesper Grove Jørgensen

Næstformand: 
Henrik Vagn Christensen

Kasserer: Peder Kragerup

Sekretær: Bodil Heister

Redaktør: Bodil Heister

Bestyrelsesmedlem: 
Jonas Johansen

Suppleanter: 
Michael Bojesen og

Jonas Viggo Pedersen

Forretningsudvalg: 
Jesper Grove, Peder Kragerup, 
Bodil Heister

Økonomiudvalg: 
Peder Kragerup, Jesper Grove, 
Jonas Johansen

Kontrakter/Forhandling: 
Jesper Grove Jørgensen

Koncertudvalg: 
Jesper Grove, Henrik Vagn 
Christensen, Bodil Heister

Kursusudvalg: 
Jesper Grove, Jonas Johansen, 
Jonas Viggo Pedersen

Medlemsblad/Hjemmeside/
Nyhedsbreve: Bodil Heister

REPRæsEnTaTIOnER PR 1.5.2017
Fællesrådet for Udøvende 
Kunstnere, Lille Skiveren og 
Samrådet for Ophavsret: 
Jesper Grove Jørgensen

COPYDan
Arkiv: Jesper Grove Jørgensen
AVU-medier, KulturPlus og 
Verdens TV: Peder Kragerup



Side 4    blad 66    sommer 2017

stærkt kontrolleret passion, der under 
lykkelige omstændigheder bibringer 
værket æstetisk lidenskab. 
Man går som musiker (forhåbentlig) til 
stoffet i den koldsindige professionalisme, 
der skal til for nøgternt at transmittere 
værkets passion – og lidelsen – til til-
høreren.  
I sig selv er anvendelsen af passions-
begrebet som ledelsesredskab ikke helt så 
enkelt, med mindre man holder tungen 
lige i munden i den definition, man vælger. 
Retfærdigvis skal det siges, at forfatterne 
i deres passion for passionen undervejs 
tager enkelte forbehold. 
Det sker, at passionen går hen og bliver 
mål i sig selv for at havne i den rene 
passionerede selvdyrkelse eller narcis-
sisme. En lidenskabelig musiker kan 
være uudholdelig både at se og høre, 
når passionen bliver budskabet frem for 
musikken. En dirigent, der har indstuderet 
sig selv lidt for betaget eventuelt for at 
fremstå passioneret, giver den følsomme 
lyst til at smide en blød tomat i nakken på; 
en medarbejder på avisen (anmelderens 
referencemiljø), der passioneret går til 
afsløringen af stigninger i mælkepriserne 
eller fup med fiskekvoter, trænger til 
en kammeratlig samtale med den sure 
redaktør. I DR´s musikformidling har de 
længe lanceret deres medarbejdere, der 
præsenterer musikken, under angivelige 
mavefornemmelser og – passion. Det 
siger de selv, det står såmænd i deres 
interne papirer som målsætning for en 
lytterservice, der snarere burde annoncere 
musikkens lidelse og lidenskab end med-
arbejdernes. Køn er passionen i hvert fald 
ikke, når den påtagede passion bliver bud- 
skabet, således som det ifølge bogen også  
kan blive det i andre former for virk-
somheder med vedtaget passion som mål.

Forfatterne gør en stor og heroisk 
indsats for at forklare sig og understrege 
merproduktiviteten i passionerede med-
arbejdere. Men den mistænksomme ser 
ikke desto mindre bagsiden af facitlisten. 
Denne bemærkning uanset bogens egne 
antydede forbehold. 
Måske er det største problem i virk-
somhederne ikke så meget mangel på 

PassIOn sOM VEDTagELsE 

bog om almen ledelse og udvikling 
med udgangspunkt i orkester og 
dirigent

af Georg Metz

Allan Bæk er erhvervs-
mand, tidligere direktør
og nu virksomhedskonsulent; Finn Schu-
macker vil for dette blads læsere være 
kendt som Odense Symfoniorkesters 
leder, musiker af uddannelse, tubaist, 
bl.a. førhen medlem af Bayerisches 
Staatsorchester. Kort sagt en kompetent 
duo på hver deres felt, der i deres passion 
for gerningen i disse henholdsvis højst 
forskellige verdener har sat sig for at 
inspirere andre til at lade sig styre af den 
selvsamme energi: passion. 
Den, passionen, er med andre ord 
nøglebegrebet i den 199 siders bog. Ordet 
anvendes, vel sagtens ifølge sagens 
natur, så ofte, at denne læser, der ikke 
har det godt med retorisk repetition, 
opgav at tælle. Heri antydes allerede 
en svaghed i fremstillingen. Passionen 
bliver i insisterende overdosering af 
ordet en passion i sig selv og blokerer 
dermed i nogen grad den selvkritik, 
agiterende idéer af den art står sig ved. 
Først på side 83 tilbyder forfatterne en 
ordrig definition på passionsbegrebet, 
der i gængs opfattelse af selve ordet har 
at gøre med lidenskab. Det betyder det jo. 
Faktisk betyder passion lidelse, pati: lide. 
Bachs store evangeliefortællinger med 
hele udtrækket er som bekendt passioner 
og skildrer Jesu lidelse –  mindre hans pas- 
sion i moderne og bogens forstand. 
Passion er altså ikke nødvendigvis efter-
tragtelsesværdigt. Men musikeren kan 
skildre lidelsen med den lidenskab, der 
måske, måske ikke er en forudsætning for 
at begribe andres lidelse, men i så fald i 

en udefineret passion, men mere det 
generelle forhold, at kritikken i stadig 
større ensretning er ved at forstumme. 
Retning og fodslag vedtages ovenfra med 
fælles kurs og firmaets værdier. Nu går 
musikerne, medarbejderne fremover til 
den med passion.  
Men hvad nu, hvis bestræbelser af den art 
med sigte på kollektivet ikke kan rumme 
afvigeren, og at det snarere end besluttet 
lidenskab kan være den passionsløse 
kritiker og kværulant, der kan føre 
orkestret/virksomheden/verden videre? 
Uenighed gør stærk, som PH sagde.
Personligt har anmelderen i øvrigt kendt 
skuespillere, der ikke anede, hvad de 
medspillende havde af replikker og heller 
ikke interesserede sig lidenskabeligt for 
det, til gengæld spillede de, så publikum 
græd. Eller musikere, der kun tænkte på 
arbejdstidsreglerne, men til gengæld, når 
Celibidache svingede pinden, spillede 
som engle. Anmelderen har også kendt 
journalister, der lidenskabsløst løste deres 
opgaver, afslørede skurkestreger og skrev 
som bare fanden, men afleverede stoffet, 
uden at deres puls et sekund tangerede 
passionen. 
Allan Bæks og Finn Schumackers: Pas- 
sionsledelse – fra Beethoven til for-
retningssucces, skal trods indvendinger 
være velkommen. Et veloplagt debatoplæg 
apropos moderne management.

BØGER fRa HyldEn
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så HaR EnDnU En KULTURMInIsTER 
gREbET sVæRDET Og FORsØgT aT  
LUKKE ET aF VOREs sYMFOnIORKEsTRE

Denne gang har manøvren i første 
omgang ramt Copenhagen Phil/Tivolis 
Symfoniorkester. Efter i lang tid at have 
sonderet i den politiske verdens dunkle 
baglokaler for at finde mulige åbninger 
for sammenlægninger eller lukninger, 
sendte kulturministeren så en offentlig 
prøveballon op med forslag om at lukke 
Copenhagen Phil og overføre de frigjorte 
midler - ca. 40 mill. kr - til de 4 øvrige 
landsdelsorkestre.
Denne manøvre er så i første omgang 

KaPELMEsTEREns 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

endt med, at orkestret “kun” mister 20% 
(!!) af sit statslige tilskud - et tilskud, der 
blev fastsat, da amterne blev nedlagt, og 
de amtslige forpligtelser blev overtaget af 
staten. 
Som kulturministeren lakonisk udtalte: 
det var så langt, vi kunne komme i denne 
omgang. 

Kulturminister ?!?
Jeg tror, at dette skal ses i et højere 
perspektiv. De seneste mange valg rundt 
omkring i verden har givet resultater, hvor 
samfundet deler over i to næsten lige dele. 
To dele, der udlægges som “eliten kontra 
folket.” Trump, Brexit, de østrigske og 
franske præsidentvalg er blot nogle af de 
seneste eksempler. 
I den sammenhæng ses institutioner som 
kunstmuseer, teatre, orkestre osv. som 
elitens symboler, og når man først har 
lykkedes med at sætte den etiket på, er 
vejen banet for at omfordele efter mere 
“objektive” kriterier, som en ledende 
dansk kulturpolitiker har sagt. Med andre 
ord sådan som vedkommende ønsker det!

FORManDEn MEnER

Jesper Grove Jørgensen

Så står vi igen i den situation, at vi skal 
ud at kæmpe for at bevare et af vores 
professionelle ensembler – denne gang 
Copenhagen Phil. Forhåbentlig lykkes det 
denne gang, men man spørger uvægerligt 
sig selv: hvad bliver det næste? 

Sagen er, at der for tiden ikke føres 
kulturpolitik, kun pengepolitik. 

Kulturen er ligesom alle andre områder 
underlagt de hovedløse og tåbelige 2% 
omprioriteringsbidrag. Omprioritering til  
hvad? Er der tilbageført nogle af dis- 
se penge til kulturområdet til at ud-

vikle nye initiativer? Ikke mig be-
kendt. Vi hører hvert år, at der ved 
finanslovsforhandlingerne findes penge 
til sygehuse, ældreområdet, børneom-
rådet m.m. – og her taler vi om milliarder. 
Var det ikke på tide, at også kunsten og 
kulturen får et løft – og her drejer det sig 
bare om millioner. 

Vi hører også fra alle økonomiske 
eksperter, at det går rigtig godt med den 
danske økonomi. Med andre ord: der 
er penge til rådighed til også at styrke 
kulturområdet, det er kun et spørgsmål 
for politikerne om at prioritere.

Vi må alle kæmpe for at få sat kunst og 
kultur på den politiske dagsorden. Vi 
må igen og igen slå fast, at kunst og 
kultur er en vigtig del af alle menneskers 
dagligdag og dermed en vigtig del af 
vores højtbesungne danske velfærd – 

Den helt store fejlslutning i denne kæde 
er at sige, at kunst og kultur er forbeholdt 
eliten. Kunst og kultur er jo netop for ALLE 
- det er det kit, der binder et samfund 
sammen. En afgørende platform for det 
medmenneskelige møde, uanset alder, 
klasse, race og politisk tilhørsforhold.
Det er indlysende, at enhver kunstner, 
enhver kunstinstitution konstant må 
definere sig i forhold til sit publikum. 
Og vi kapelmestre står jo som dém, der 
skal formidle mellem musik og musikere 
på den ene side og publikum på den 
anden. Jeg synes, at netop dén proces - at 
musikken ikke blot lever sit eget liv, men 
er en levende kommunikation i stadig 
forandring og udvikling - er noget af det 
mest fundamentale i vores virke.

Og det er paradoksalt, at lige præcis 
dét danske orkester, der allermest kon-
sekvent har fulgt de politiske ønsker 
om nytænkning i forhold til repertoire, 
publikum, koncertformer, nyt publikum, 
partnerskab mellem offentlige og private 
osv. - at netop dét orkester bliver mål for 
den politiske verden. 

og det er oven i købet et rimeligt billigt 
område.

Og så spørger jeg mig selv, hvordan en 
kulturminister i ramme  alvor kan forsvare 
at tage penge fra Copenhagen Phil, som er 
hele Sjællands (og dermed over halvdelen 
af den danske befolkning) orkester for at 
styrke de øvrige landsdelsorkestre. Det 
giver slet ingen mening!



Jeg er taget til DR Byen for
at interviewe Esben Tange, 
cand.mag. i musik- og medie-
videnskab, redaktør og koncertvært af  
P2 og formand for Léonie Sonnings Mu-
sikfond. 
Jeg vil tale med Esben om, hvordan man 
afvikler torsdagskoncerter, hvordan han  
ser på dét at være dirigent - og om Son-
nings Musikpris.

Formidling af torsdagskoncerter i P2 
Esben Tange begyndte som ung freelancer 
i P2, og har siden arbejdet med at formidle 
koncerter med DR SymfoniOrkestret. Han 
lægger vægt på at betone den klassiske 
musik som en levende kunstart. 
”Om det er gammel eller ny musik, så 
er det altid musik af i dag, der lyder på 
en måde, som ikke er hørt før”, fortæller 
Esben. 
”Hvordan ønsker musikerne at gøre lige i 
aften? Hvad lægger de vægt på? 
Dirigentens fortolkning skifter hele tiden, 
musikken udvikler sig, dirigenterne 
udvikler sig, solisterne udvikler sig.
Fx blev der i foråret spillet Niels W. 
Gades Elverskud, som blev sendt i P2. Den 
ene opførelse var med CoCo på gamle 
instrumenter, som man benyttede på 
Gades tid. En lidt tæt, intens lyd. Volumen 
var ikke så stor, men en meget levende 
klang. 
Den anden version af Elverskud spillede 
Aarhus Symfoniorkester. Det var en 
mere romantisk tilgang til musikken, og 
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Musikken er øjeblikkets kunstart - 
og at formidle musikken  
direkte i radioen er for mig dybt 
meningsfuldt
InTERVIEW MED EsbEn TangE
af Bodil Heister volumen var af gode grunde større. 

Det er spændende, at det værk – her i 
200-året for Gades fødsel – kan fremstå 
i vidt forskellige versioner, men begge 
sprællevende”.

Når man hører torsdagskoncerter i radioen, 
føler man, at man får lidt mere for pengene, 
lidt mere baggrundsviden, end hvis man 
sidder i salen som almindeligt publikum …
”Ja, man får en masse at vide, fordi vi 
interviewer komponisten, dirigenten, 
solisten eller en af musikerne. Vi befinder 
os lige dér, hvor det sker og går rundt 
blandt publikum og bag scenen. 
Man kvalificerer folks oplevelse og gi-
ver dem oplysninger, som lægger sig til  
det, man har oplevet. Hvis der er en ur-
opførelse med ny musik, er det interessant 
at tale med musikerne i løbet af ugen. 
Hvordan var de første prøvedage i for-
hold til selve koncerten efter knap en uges 
forløb?  
Radio er et intimt medie, hvor lytteren 
kommer helt tæt på indholdet. Vi dyrker 
nuets kunst - øjeblikke, der aldrig kommer 
igen”.

Men gider, eller orker, de store berømte solister 
og dirigenter at lade sig interviewe midt i en 
koncert, hvor de vel er dybt koncentreret?
”Vi har vænnet dem til det og gjort det til 
en fast tradition, at man taler med dem 
inden, under eller efter en koncert. De ved, 
at det er en del af konceptet, at koncerten 
kommer ud til lytterne. 
Musikerne er vant til, at vi har en snak 
i forbindelse med koncerten. De kan fx 

komme forpustet ud, hvor vi står klar 
for at interviewe dem om, hvordan det 
er forløbet indtil nu; eller vi kan tale med 
solisten, der måske er nervøs, og som står 
klar til at gå på scenen. Og hvis det er 
ny musik med en nulevende komponist, 
interviewer vi komponisten lige inden 
koncerten om, hvilke tanker han har gjort 
sig, og alt det kommer jo direkte ud til 
lytterne.
Vi er to personer, der afvikler, som også  
skiftes om opgaverne. Værten sidder 
oppe blandt publikum og kan beskrive 
atmosfæren i salen og kan se det samme 
som publikum. Så er der reporteren, der 
har en rygsæk-sender om skulderen, 
som transmitterer direkte. Han står bag  
scenen eller går rundt blandt publikum. 
Og naturligvis har vi en dygtig afvik-
lingstekniker, som kan skifte mellem 
reporteren og værten.
Vi laver også en del interviews nogle 
dage inden torsdagskoncerten, hvis der 
kommer en engelsktalende solist eller 
dirigent, så vi har tid til at redigere.
Hvis vi skal give lytterne en virkelig 
oplevelse af at være til stede, så skal vi 
tæt på, være dér, hvor tingene sker. Det 
er en ny levende og nærværende måde at 
afvikle på, som vi begyndte på for 10 år 
siden. I gamle dage hed det: ”Nu stiller vi 
om til Radiohusets Koncertsal”, og værten 
sad placeret i et studie langt fra salen.
Vi gør en dyd ud af, at det ikke skal være 
fuldstændig formfuldendt, det er bedre, 
at de små interviews bliver levende, at 
vi ikke følger et nøje manuskript, og det 
er klart, at man skal kunne improvisere. 
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Vi skal være vanvittig godt forberedt 
og have en masse baggrundsviden, så 
vi kan fylde tiden ud, hvis solisten eller 
dirigenten bliver forsinket. Man skal vide, 
hvad man taler om, derfor er det vigtigt, 
at det er fagmedarbejdere”, fastslår Esben.

Hvad gør man for at få unge til klassiske 
koncerter?
”Altså enhver kan lytte til musik, hvis 
man bare vil åbne ørerne. Man behøver 
ikke nogen forhåndsviden for at lytte til 
klassisk musik.
De bedste publikummer er dem, der godt 
kan lide musik og føler sig tiltrukket af 
den, men ikke nødvendigvis føler sig 
hjemmevant i dens univers. Så er det 
vores opgave at vise dem, hvad musikken 
kan indeholde og gøre den tilgængelig. Vi 
skal præsentere musikken, så de føler, at 
det er noget for dem.
Vi arbejder på at få unge til koncerter. 
Og der kommer flere og flere forskellige 
mennesker. Førhen var det sådan, at man 
gik til én ting, enten fodbold, klassisk 
musik eller teater. Men folk er blevet 
mere nysgerrige; der kommer et bredere 
publikum. De zapper lidt mere, de hører 
nødvendigvis ikke kun hjemme et sted, 
men er ret åbne for forskellige ting.
Når du spørger til unge, så har vi i DR  
lavet koncerter med computerspilmusik; 
det er en hel genre. Vi havde inviteret unge 
gymnasieelever, som skulle kommentere 
musikken i radioen under koncerten.
Man skal ikke være så bange for, at de 
unge ikke hører klassisk musik. I hver 
generation vil der være mange mennesker, 

der vil synes om Bach, Mozart og Nielsen, 
den aha-oplevelse vil nogen altid få i 
ethvert slægtsled.
Klassisk musik er bestemt ikke død om 
10 år. Det svarer til, at man stopper med 
at se på Rembrandt-malerier eller læse 
Shakespeare. Den kunst er så stærk i sig 
selv. Hver generation ønsker at spejle sig 
i det ypperste, der findes. Blandt det er 
også de store klassiske komponister.
DR Koncerthuset har flere sale i forskellige 
størrelser, hvor der bliver spillet rytmiske 
koncerter, og det er inspirerende for 
publikum, at der er musik i mange genrer 
rundt omkring i huset”.

Sonnings Musikpris 
Léonie Sonnings Musikpris er den største 
danske musikpris. Prisen tilfalder en 
internationalt anerkendt komponist, 
musiker, dirigent eller sanger inden for 
klassisk musik. 
Ikke at forveksle med Sonningprisen, 
der er en europæisk kulturpris, som bl.a. 
Churchill, Dario Fo og Michael Hanneke 
har fået.
De, der har modtaget Sonnings Musikpris, 
er lige fra Leonard Bernstein, Celibidache 
og Per Nørgaard til Michala Petri og 
Lars Ulrik Mortensen. Musikprisen blev 
stiftet af enken efter redaktør Carl Johan 
Sonning. Hun ville også have sin pris, da 
hun fik en stor arv. Fonden er oprettet i 
1965, men den første prisuddeling fandt 
sted allerede i 1959 til Stravinskij. 
Fra 2007 til 2016 var prisen på 600.000 
kroner. Nu er den på 100.000 Euro.
Der bliver også uddelt talentpriser til lidt 
yngre musikere fra Skandinavien, som er 
på vej frem.
Esben Tange er formand for bestyrelsen. 
”Vi er en bestyrelse på fem medlemmer, 
og vi kommer fra DR, Det Kgl. Teater, 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, 
desuden Esbjerg Ensembles leder og en 
jurist. Vi har alle en bred berøring med 
musiklivet, som vi har et indblik i qua 
vores arbejde, og vi laver en mængde 
research, hører mange koncerter og har et 
stort netværk.
Det er en meget spændende opgave at 
være med til at udvælge nogle af verdens 
vigtigste klassiske musikere. De er alle 

hver især inden for deres felt blandt 
de bedste rent teknisk. Samtidig ser vi 
også på, om de har en evne til at gøre 
musikken relevant i dag, gøre musikken 
meningsfuld, finde dybde i fortolkningen 
og være tro mod musikkens rødder.
Det handler om at finde de personer, der 
lige nu og her repræsenterer det ypperste 
inden for deres fag, og som samtidig 
kan gøre musikken betydningsfuld for 
mennesker af i dag. De skal være i stand 
til at vitalisere den klassiske musik”, 
fortæller Esben.

Skal prismodtagerne give en koncert efter 
modtagelsen, ligesom for at kvittere? Og gør 
de det i så fald gratis, da de har modtaget en 
stor pengepris?
”Det står i vores fundats, at man skal 
give en koncert, når man modtager 
prisen. Derved bliver det en musikalsk 
begivenhed i Danmark og et møde mellem 
prismodtageren og danske musikere. På 
den måde kan der knyttes bånd mellem 
store personligheder og dansk musikliv.
Og nej, de giver ikke koncerten gratis. De 
får penge for det. Nogle vælger også at 
lave en masterclass. 
Vi beslutter os i god tid, da det ofte er 
topnavne, og de kan være bookede flere år 
ud i fremtiden. De danske symfoniorkestre 
tilrettelægger jo også deres programmer 
mindst et år i forvejen.
Det er fantastisk at være med til at 
lægge nye brikker til kongerækken af 
musikpersonligheder, der har modtaget 
Léonie Sonnings Musikpris”. 

At være dirigent
Hvordan ser du på dét at være dirigent, og 
hvorfor er der så få danske dirigenter på 
podiet?
”Vi har en fire-fem internationale danske 
dirigenter herhjemme på højt niveau. Det 
synes jeg ikke er så få, i så lille et land. Og 
det er altid spændende, hvem der er på 
vej. Da Herbert Blomstedt fik Sonnings 
Musikpris lavede vi en masterclass med 
ham og unge dirigenter fra Skandinavien, 
og dem følger vi stadigvæk. Vi holder 
øje med de unge talenter, da vi hvert år 
uddeler en række Sonnings Talentpriser. 

fortsættes på næste side....



Men det er vanskeligt at være dirigent, og 
det er et ensomt job. Det var ikke et job, 
jeg ville ønske for mine egne børn. Det 
kræver så meget. Du er alene, selvom du 
er i samspil med andre mennesker. Du 
er grundlæggende alene om ansvaret og 
om at ville tingene og i hvilken retning, 
det skal gå. Så dirigenten skal have en 
stærk tro på, at det lykkes. Nogle gange 
er sammenstillingen mellem orkester og 
dirigent ikke den helt rigtige; hvordan 
skal dirigenten så få gnisten frem hos 
musikerne?
Men man oplever jo heldigvis, at en 
dirigent kan fortrylle sit orkester og have 
en stærk karisma, så musikerne føler en 
passion og en lyst til at være i musikken. I 
de tilfælde må det føles som en beruselse 
at stå i orkanens øje og skabe musik. 
Hvis man vil være dirigent, skal det være 
fordi, man må og skal det her.
Det springende punkt er at kunne samle 
musikerne, hvis de er lidt afventende. Så 
skal de overbevises, og hvis det så lykkes, 
må det være frydefuldt at kunne samle et 
stort orkester med musikere, der går ind 
på dirigentens visioner.
Orkestrene bliver generelt bedre og bedre 
til at acceptere forskellige dirigenter, og 
de gør sig umage for at give noget til 
publikum. Den bevidsthed er tiltagende, 
synes jeg”.

Hvis der nu er en solist, der ikke har de samme 
visioner som dirigenten, hvad gør man så?
”Det er et samspil. Men der er forskel på 
mennesker. Nogle solister styrer mere 
end andre. I virkeligheden er det en form 
for give-and-take. Solisten har noget, 
orkestret har noget andet, de svarer, der er 
dialog. Et dynamisk ping-pong.
Men det sker, at der kan være uenighed. 
Fx dirigerede Bernstein en koncert med 
Glenn Gould og New York Philharmonic 
med Brahms klaverkoncert, hvor Gould 
insisterede på et meget langsommere tem-
po end Bernstein ønskede det. Bernstein 
mente, det var imod komponistens in-
tention. De var så langt fra hinanden og  
dybt uenige. Bernstein besluttede så i  
begyndelsen af koncerten at sige til pub-
likum, at han fralagde sig ethvert ansvar 

for fortolkningen; at denne fortolkning 
ønskede kun Gould og ikke han”. 

Klapsalver
Hvad er det, der gør, at folk klapper i takt, og 
hvem (ud af 1500 publikummer) bestemmer 
pulsen?
”Det er sjovt, for især i Aarhus er der en 
særlig tradition for det, hvor klappet 
samler sig undervejs. De har en speciel 
kultur, der er blevet opbygget, hvor de 
ofte klapper i takt, som regel efterhånden 
hurtigere og hurtigere. I København op-
lever man ikke det samme.
Om det er mængden, der finder pulsen? 
Jah…. Folk oplever det som at blive 
trukket med ind i en fælles puls - man gør 
det bare. Men det er ikke nogen naturlov. 
Det er en kollektiv bevidsthed, der mani-
festere sig i en rytme.
I Berliner Philharmonien er der en tra-
dition for, at folk klapper et stykke tid. Så 
stopper de. Derefter begynder en del af 
publikum at klappe igen, mens andre er 
på vej ud af salen. Så begynder folk atter 
at klappe for at få solisterne ind på scenen. 
Det er den sidste afsked til dirigenten og 
solisterne, og det virker meget intimt, da 
de kommer helt tæt på publikum, som 
står foran scenen. 
I gamle dage var folk mere spontane i 
deres måde at klappe. Hvis en sats var 
særlig god, blev der klappet, og satsen 
blev måske spillet da capo. Ligeså i 
opera. I dag venter man pænt på, at hele 
symfonien er slut”. 

Rued Langgaard
Du er specialist i Rued Langgaard og har 
skrevet en bog om ham …
”Ja, og der er en til på vej. 
Altså Rued Langgaard 
levede fra 1893-1952. 
Carl Nielsen og han blev
ofte sammenstillet. 
Nielsen blev en stor komponist i Danmark. 
Langgaard var meget anderledes og kom  
til at stå i kontrast til Carl Nielsen. Meget af 
Rued Langgaards musik blev overhovedet 
ikke spillet i Danmark, så Carl Nielsen 
kendte ham ikke, kun perifert. 
Efter Carl Nielsens død udviklede Rued 
Langgaard et had til ham. Det Langgaard 
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brændte for, syntes han ikke, han kunne 
komme ud med. 
Langgaard var romantiker, og han var 
optaget af musikken som et åndeligt 
budskab. 
Antikrist blev opført i Ridehuset i 
København 2002, og det var en ren 
kultforestilling.
Alle Langgaards værker er forskellige. Hos 
mange andre komponister fornemmer 
man, at man kan følge en sti fra værk 
til værk, men Langgaards musik er ofte 
både bagudskuende og fremadskuende. 
Sfærernes Musik (1916-1918) er et af 
Langgaards mest visionære værker. Her 
er han optaget af verdensrummet og af 
de kræfter, der truer verden. Musikken 
omhandler det onde i verden; han 
forsøger at sætte det dæmoniske i musik. 
Langgaards musik handler altid om 
noget. Det er livsanskuelsesmusik. Som 
lytter skal man ikke bare sidde og have 
det behageligt. Langgaard var en slags 
prædikant.
Foruden den bog, jeg har udgivet, som 
hedder Mod Lyset, har jeg skrevet det 
meste til en opfølger. 
Derudover er jeg kunstnerisk leder af 
Rued Langgaard Festivalen, som finder 
sted i Ribe i efteråret, hvor vi under 
overskriften Romantik har fokus på for-
bindelsen mellem Niels W. Gade og Rued 
Langgaard”, afslutter Esben Tange.
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jOaCHIM anDERsEn  2. DEL

Hjemme i Danmark 
og tilbage til Tivoli

af Toke Lund Christiansen

Da Joachim Andersen, efter berlinerårene, 
i sommeren 1893 vendte tilbage til Kø-
benhavn, fik han snart betroede opgaver 
som dirigent. Symfonikoncerterne i Odd 
Fellow Palæet, de såkaldte Palækoncerter, 
ledede han fra 1894 til sin død i 1909, 
og her drev han orkestret frem til en 
grad af professionalisme, som ikke 
tidligere var set i Danmark. Det var med 
robuste metoder, og han accepterede 
ingen slinger i valsen. Musikerne skulle 
komme punktligt, og der blev prøvet 
ihærdigt, ofte 3 - 4 timer, uden pause. 
Der skulle heller ikke meget overforbrug 
af spiritus til, før Joachim Andersen slog 
ned på synderen. Måske ikke lige midt i 
forseelsen, men man kunne være sikker 
på, at musikeren, inden en sæson var gået, 
ikke befandt sig i kredsen længere. Der 
var respekt omkring kapelmesteren, men 
han var også i perioder nærmest forhadt 
blandt de københavnske musikere. Selv 
holdt han sig sit kunstneriske mål for 
øje. Han følte, at han havde en mission, 
og resultatet helligede midlerne. Om 
formålet med palækoncerterne udtalte 
han: “ ... at skaffe samfundets bredere 
lag adgang til mod en billig entré at høre 
musikkens mesterværker i en så god 
udførelse, som forholdene tillod”. I den 
forbindelse kom han i åbent klammeri 
med kollegaen, kapelmester Frederik 
Schnedler-Petersen, hvor påstand stod 
mod påstand. Schnedler-Petersen og 
kredsen om ham hævdede, at Joachim 
Andersen havde truet sine musikere med, 
at hvis de spillede “andre steder i byen” 
(underforstået med Schnedler), så ville de 
miste deres plads i hans orkester. I løbet 
af de første måneder af 1898 skulle Tivoli 
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ortidensF

    ortidens
    MESTREF

vælge ny dirigent. Georg Lumbye, der 
havde afløst Balduin Dahl, var blevet syg. 
Man sagde, at det var dårlige nerver pga. 
forskellige konflikter med musikerne, 
og Schnedler-Petersen havde i en sæson 
været konstitueret i stillingen. Tivolis 
bestyrelse valgte imidlertid Joachim 
Andersen som ny dirigent. 
Det var her i Tivoli, hans far havde siddet 
som fløjtenist. Nu var ringen sluttet. 
Mærkelig nok fik Berliner-filharmoniens 
demokratiske struktur og de hertil knyt-
tede nye tanker tilsyneladende ingen 
indflydelse på Joachim Andersens eget 
virke som chefdirigent i Danmark. Han 
udtrykte sig her fyndigt og “ville ikke 
finde sig i socialistiske eller anarkistiske 
aktioner af nogen art”. Kapelmusikeren 
Anton Hansen skriver herom i sine 
erindringer: “Joachims hele væremåde var 
preussisk i ordets værste forstand. Ingen 
måtte kny. Princippet var den typiske 
udtalelse for enevælde - vi alene vide”. 
Imidlertid var der ifølge Anton Hansen 
også megen slendrian i orkestret. Det 
havde været praksis, at var der et enkelt 
stykke for strygere alene, så udvandrede 
blæserne, og det hændte ofte, at dirigenten 
måtte stå på podiet, indtil alle musikere 
havde indtaget deres pladser. Joachim 
Andersen satte en stopper for denne 
ud- og indvandren, og musikerne skulle 
heller ikke komme ind til prøven med en 
tændt cigar! I 1899 tog Joachim Andersen 
initiativ til en række sommerkoncerter i 
Kongens Have. 
Dirigenten Georg Lumbye havde efter 
en gammel tradition stået med front 
mod publikum. Med Joachim Andersens 
overtagelse af podiet blev der ændret 
på dette. Han ville koncentrere sig om 
musikerne og deres arbejde og ikke lefle 
for publikum. Alligevel forstod han også at 
sætte sig selv i scene. Dette havde han lært 
i Berlin, og han blev en københavnerfigur, 
som alle genkendte. Ikke mindst bagfra, 
hvor hans snorlige nakkeskilning var et 
markant indslag i tidens hårmode. I det 
hele taget var Andersen meget bevidst 
om sin ydre fremtoning som dirigent. 
Når han entrede podiet, var han yderst 
velklædt og bar, som sit forbillede Hans 
von Bülow, lyse handsker i den ene hånd 
og sin dirigentpind i den anden. Pudsigt 

nok har vi på Musikhistorisk Museum 
i dag hans “æresdirigentstok”, som han 
modtog for sit virke i Holland. Han var 
også blevet professor i direktion ved 
Musikkonservatoriet i København; den 
første indenfor faget. Når han udsendte 
julehilsener fra Tivoli, var det på et 
dobbelt postkort med et fotografi af sig 
selv, henholdsvis bagfra - med omtalte 
nakkeskilning - og forfra, hvor hans 
velplejede moustache heller ikke var 
til at overse. Det var i hestevognenes 
sidste dage, og kapelmesteren kom 
ude fra Botanisk have og Blegdamsvej, 
hvor han boede. Vejen ind til Tivoli blev 
standsmæssigt tilbagelagt i en karet 
trukket af fire heste. Der var også stil 
over ham, når han gik tur på Nørrevold 
med sin lidt overvægtige gravhund i 
snor. “Pizz” hed hunden. Også her kan 
man støtte sig til et postkort fra tiden og 
se kapelmesteren, i den anden ende af 
snoren, i vinterkulde med pelskrave, høj 
hat og solid cigarføring. 

Billedet venligst udlånt af Musikmuseet, portrætsamling
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På min 18 års fødselsdag var 
min far på tjenesterejse og 
vendte først hjem, da jeg med 
tanke på morgendagens skolegang var 
gået i seng. Han vækkede mig imidlertid 
med ordene: ”Tillykke med fødselsdagen 
- Toscanini er død!” Jeg var lysvågen med 
det samme, og vi drøftede hans betydning 
til et godt stykke ud på natten. 
Ikon. Et kedeligt ord egentlig, selv om de  
fleste af os naturligvis foretrækker nogle  
kunstnere frem for andre. Når det tages  
i anvendelse her, er det først og frem-
mest, fordi generationer af kolleger, 
andre kunstnere og publikum i bred 
almindelighed har peget på ham som 
indbegrebet af fænomenet, hvad angår 
dette at lede et symfoniorkester. Intet 
under at den daværende formand for 
det dengang eksisterende radioråd, se-
nere kulturminister Julius Bomholt, i 
begyndelsen af halvtredserne opkastede 
den tilsyneladende vidtløftige tanke at 
forsøge at engagere vor maestro til et par 
koncerter med Statsradiofoniens Sym-
foniorkester, som netop havde gennemført 
nogle succesrige koncerter i Amerika. Det 
blev dog ikke til noget, for selv om man 
var beredt på honorarer i en svimlende 
størrelsesorden, var manglende lyst til 
at herse med et for ham ukendt orkester 
parret med et stedse skrøbeligere helbred 
utvivlsomt en afgørende hindring.
Toscanini fødtes ind i sit fædrelands rige 
kulturarv med de store operakomponister 
som tidens ledende kunstnere. Vort ikon 
satte sig også ind i den tyske symfoniske 
tradition og operakunst, og igennem hele  
hans næsten halvfjerdsårige karriere 
forblev disse to udgangspunkter, det  
italienske og det tyske, hovedhjørne-
stenene i hans virksomhed kombineret 
med lejlighedsvise afstikkere til fransk og 

DIRIgEnTKUnsTEns IKOn - 
aRTURO TOsCanInI -
150 åR
af Ove Krüger russisk repertoire. Nyere musik interes- 

serede ham kun, hvis en tonal indfalds-
vinkel var at spore, hvilket naturlig- 
vis betød, at den såkaldte Nye Wienerskole 
fuldstændig afvistes. En holdning der 
deltes af kolleger som Bruno Walter, 
Ernest Ansermet og Wilhelm Furtwängler.
Utallige er beretningerne om ham, og 
de mest interessante er ikke dem, der 
opregner hans bryske og ubeherskede 
facon under prøverne med de orkestre, 
han arbejdede med, men derimod 
dem, der fortæller noget om ham selv 
som kompromisløs kunstner og hans 
møde med især skabende kunstnere. 
I disse sammenhænge var han som 
oftest ydmygheden selv. Hans første 
dirigentopgave bestod i uden varsel at  
dirigere Verdis Aida i Sydamerika, hvor  
han som cellist var engageret i et tur-
nerende operaselskab. Dirigenten fik for-
fald og måtte forlade turneen. Toscanini 
klarede overtagelsen uden vanskelighed 
og dirigerede efterfølgende resten af 
turneen. Alt skete uden partitur, for hans 
legendariske hukommelse fungerede fra 
første færd. 
Tilbage i Italien fik han forskellige 
opgaver, der alle løstes til stor beundring 
for publikum og musikverdenen. Celloen 
kunne han dog ikke holde sig fra, da 
Verdis næstsidste mesterværk, Otello, 
skulle have sin uropførelse på La Scala. 
Fire solocelli spiller sart og indtrængende 
indledningen til første akts slutduet, men 

da titelfiguren påbegynder sin første 
frase, foreskriver komponisten pianissimo 
for den akkompagnerende cellogruppe. 
Under prøverne bad Verdi den spille lidt 
kraftigere, hvortil Toscanini indvendte: 
”Men maestro, der står pianissimo!” 
Verdis svar skal nogenlunde have været: 
”Det ved jeg godt, men tænk på det store 
rum.”
Da dennes sidste mesterværk, Falstaff, seks 
år senere skulle have sin uropførelse, var 
Toscanini endnu ikke blevet musikchef 
på La Scala. Det skete først nogle år 
efter.  Dén kom han således ikke til at 
stå for, hvorimod det endnu senere værk 
Quattro Pezzi Sacri betroedes ham. Han 
besøgte ofte mesteren på dennes landsted, 
og ved en af disse lejligheder skete det 
sammen med Francesco Tamagno, der 
havde sunget titelrollen i Otello ved ur-
opførelsen. Tamagno mente, at Verdi op- 
rindelig havde bedt om, at et bestemt 
afsnit skulle udføres, således som han selv 
huskede det. Toscanini mente, han tog fejl, 
og ikke overraskende gav den aldrende 
komponist ham ret. I det hele taget forblev 
Verdi en ganske særlig ledestjerne for ham 
tilværelsen ud.
Lykkedes det ikke at blive den, der holdt 
Falstaff over dåben, stod han til gengæld 
for adskillige andre bemærkelsesværdige 
uropførelser i disse år. Leoncavallos I 
Pagliacci, Puccinis La Bohème samt noget 
senere ligeledes dennes La Fanciulla del 
West og Turandot. 
Hans fabelagtige forudsætninger viste sig 
gang på gang. Året efter uropførelsen af 
Straussoperaen Salome i 1905 forberedte 
han en produktion af værket på La Scala. 
I to dage studerede han værket, hvorefter 
han udenad kunne gengive det perfekt 
på klaveret. Overflødigt at nævne, at 
opførelsen blev en succes som stort set alt, 
hvad han rørte ved. Følgende tildragelse 
fortæller meget om hans retlinede 
egenskaber, som han hverken kunne 
eller ville undertrykke. Der havde nemlig 
været forhandlinger med komponisten 
om, at den italienske førsteopførelse skulle 
betros Toscanini og hans milanesiske 
scene, men den opportunistiske Strauss 
overhalede i al hemmelighed denne plan 
indenom ved selv at dirigere sin opera 



sommer 2017   blad 66    Side 11

i Torino inden opførelsen på La Scala. 
Toscaninis reaktion: Han satte sig i toget 
i Milano og standsede ikke op, før han 
stod ved gadedøren til Strauss’ residens 
nord for alperne. Da denne åbnede døren, 
sagde den rasende dirigent: ”Hr. Strauss, 
som musiker tager jeg hatten af for Dem; 
men som mand tager jeg ti hatte på!” Han 
drejede om på hælen og påbegyndte med 
det samme den møjsommelige hjemtur.
Chefposten i Milano forlod han efter nogle 
år til fordel for Metropolitanoperaen i 
New York, hvor han for en stund virkede 
jævnsides med Gustav Mahler, inden 
denne forlod sin position. Mahler omtalte 
Toscanini rosende over for Bruno Walter, 
idet han nævnede en Tristanopførelse 
under italieneren. Den havde helt klart 
gjort stærkt indtryk på ham, selv om han 
i samme åndedrag tilføjede, at den var 
meget anderledes end under hans egne 
eller for den sags skyld Walters hænder. 
Toscanini respekterede på sin side nok 
Mahler, men han kunne ikke nære sig for at 
gemme sig i teatret efter en af denne ledet 
opførelse af Smetanas Den solgte brud. Han 
bemægtigede sig partituret, der endnu lå 
på pulten, for at kunne skrive følgende ud 
for en af de talrige retoucheringer, Mahler 
havde foretaget i det tykt instrumenterede 
værk: ”En skændsel for en mand som 
Mahler!”
I det hele taget var afdæmpede reaktioner 
ikke Toscaninis sag, og han betroede 
Ansermet, at han mistede al tiltro til 
Stravinskys naturlige musikalitet, da 
denne ved klaveret ville demonstrere, 
hvordan han forestillede sig sin opera 
Nattergalen og fra tid til anden simpelthen 
talte højt!
Den på en måde omvendte situation kan 
man læse om i Sjostakovitj’ erindringer, 
hvori denne ligefrem i sin beskrivelse 
af og afsky for diktatorer og tyranner 
nævner Toscanini som prototypen på en 
sådan. Under anden verdenskrig sendtes 
nemlig partituret til komponistens 
syvende symfoni til USA, og de ledende 
dirigenter – blandt dem Stokowsky, 
Koussevitzky og Ormandy - kappedes om 
at lede den amerikanske førsteopførelse. 
Toscanini, der nu var inde i sin sidste 
fase som chef for det til ham oprettede 

NBC symfoniorkester, valgtes dog ikke 
overraskende til opgaven. Sjostakovitj’ 
reaktion i anledning af modtagelsen af 
den grammofonindspilning, der fulgte 
i kølvandet på koncerterne, fortjener at 
citeres her: ”Toscanini sendte mig sin 
indspilning af min syvende symfoni, og 
det gjorde mig meget vred at lytte til den. 
Alting er forkert. Ånden og karakteren 
og tempoet. Det er et elendigt og sjusket 
makværk.” 
Sjostakovitj sendte et brev til den af ham 
ildelidte dirigent, hvori han tilkendegav, 
hvad han mente om dennes indspilning af 
symfonien. Stor var derfor overraskelsen, 
da han efterfølgende modtog en med-
delelse om, at han var valgt ind i 
Toscanini-Selskabet. Det resulterede i, at  
han fik tilsendt en hel række af maes-
troens grammofonindspilninger, der 
uden undtagelse bekræftede ham i hans 
oprindelige yderst negative synspunkter. 
Medens Sjostakovitj’ bastante afstand-
tagen delvis grundede sig i hans væm-
melse ved det diktatoriske som begreb, er 
det dog lige så bydende nødvendigt at gøre 
sig klart, hvorledes nogle fremherskende 
ideer om musikgengivelse kæmpede mod 
hinanden i første halvdel af det tyvende 
århundrede med klar konsekvens helt op 
til vor egen tid.
Der var jo simpelthen sket det, at den 
subjektive udformning ved gengivelsen 
af de værker, der nu en gang opførtes, 
havde taget så meget overhånd, at en 
modreaktion satte ind. Nu taltes der om 
”nodetro gengivelse”, men også denne 
tendens førtes ud i det absurde. Et kendt 
eksempel på det subjektive tegnede den 
ellers fremragende Hans von Bülow sig 
for. Når han dirigerede Bizets Carmen, 
spilledes forspillet så langsomt, at man 

næsten ikke kunne kende det. Bülows 
begrundelse var, at kun på denne måde 
kunne spaniernes urokkelige stolthed 
karakteriseres. I den anden grøft befandt 
sig den nævnte såkaldt objektive nodetro 
gengivelse, som – rigoristisk taget - reelt 
ikke bærer mere vidnesbyrd om det 
opførte værk end en robots kunstigt 
skabte stemme, der reciterer ”At være 
eller ikke at være” fuldstændig tydeligt, 
men totalt udtryksløst. 
Ethvert forsøg på entydigt at ville 
placere Toscanini i denne sidste kategori 
er naturligvis helt hen i vejret. Hans 
kraftfulde gengivelse af Otello og hans 
forrygende Falstaff er vel næppe overgået 
af senere versioner. Men nægtes kan det 
ikke, at ubønhørlig, næsten militærisk 
præcision var et kendetegn. At der her blev 
sat et eksempel på aldrig at ville acceptere 
middelmådigt sjuskeri, må regnes som 
en fortjeneste, og ikke så få dirigenter 
i absolut første række er aldrig blevet 
trætte af at fremhæve kraften, nerven og 
præcisionen i hans musikudøvelse. Det 
gjaldt Karajan og Solti samt de nulevende 
Levine og Muti.
Ved en tidligere lejlighed har jeg tilladt 
mig at konstatere, at groft set har 
Toscaninis idealer – ”Fra første prøve til 
sidste koncert spiller vi, hvad der står 
skrevet” – holdt sit indtog næsten overalt, 
ikke mindst på uddannelsessteder. 
Forestiller man sig noget andet, ligger 
Mahlers svar på spørgsmålet om, 
hvad der står i noderne, lige for: ”Alt, 
undtagen det væsentlige!” Toscaninis 
modpol i det tyvende århundrede, 
Wilhelm Furtwängler, stod om noget for 
dette vanskeligt definérbare væsentlige. 
Selvsagt var førstnævnte helt på det 
rene med, at værker har udgangspunkt 
i en bagved liggende psykologisk 
virkelighed, ligesom sidstnævnte natur-
ligvis også af al magt bestræbte sig på, 
at samtlige musikere musikalsk set var 
helt sammen under en opførelse. At 
ikke mindst radiotransmissioner og 
pladeindspilninger har befordret det me- 
kanisk perfekte, der således også har  
sneget sig ind i koncertsalene, er Furt-
wängler ikke i tvivl om, og det beklager 

fortsættes på næste side....
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og fordømmer han på samme tid, hvilket 
selvfølgelig affødte hans kritiske holdning 
til de fleste kolleger herunder Toscanini.
Denne besad mindst lige så stærk skepsis 
for ikke at sige respektløshed over for 
de fleste andre dirigenter og forsømte 
heller ikke at udtale sig deklasserende 
om Furtwängler, som han dog ikke desto 
mindre opfordrede til at indtage posten 
som leder af New Yorks filharmoniske 
orkester efter ham selv i 1936. Ja, han 
bebrejdede ham ovenikøbet, da de 
ikke længe efter mødtes i Paris, at 
opfordringen var blevet afslået. En 
anden tysk dirigent satte han imidlertid 
stærkt pris på, nemlig Fritz Busch. Denne 
kunne fra hukommelsen nedskrive i 
partitur et bestemt sted i et værk, de 
diskuterede, og først da blev han taget 
helt alvorligt. Én detalje i Beethovens 
tredje Leonoreouverture kunne de dog 
ikke blive enige om. Som bekendt sættes 
det sidste svimlende hurtige afsnit i gang 
af violinerne. Toscanini ønskede et d 
som starttone, Busch et c. Begrundelsen 
for d var, at det understregede det 
dominantiske, og Hans von Bülow var 
den, der havde ”slået dette fast”. Hele 
eftertiden har dog mig bekendt holdt 
fast i, at c er rigtigst, fordi det opviser 
initiativet til for alvor at komme videre.
Som sagt forholdt Furtwängler sig 
kritisk over for Toscanini og i sine 
dagbogsoptegnelser omtaler han ud over 
en række værker netop den omhandlede 
ouverture blandt andet på følgende 
måde: ”En så karakteristisk drejning 

fortsat fra forrige side.... som modulationen til es-dur i niende 
takt af indledningen hen imod Florestan-
temaet efterlod et fattigt indtryk, fordi 
der spilledes ”strengt i tempo” henover 
den uden den ringeste viden om dens 
væsen. Ligeledes mangler ethvert tilløb 
til en sjælelig-psykologisk trængen ind 
i værket. I den henseende var starten på 
allegrotemaet særligt slående. I stedet for, 
som det er tænkt og villet af Beethoven, 
at lade den vokse ud af indledningens 
længe holdte h, såvel i styrkegrad (pp) 
som i tempoets art og temaets væsen, som 
endnu har noget tilbageholdt over sig, 
begynder han pludselig, umotiveret, i et 
muntert mf, rigeligt hurtigt, som gjaldt 
det allegroen i en Haydn-symfoni.”
Den tyske dirigent følte berettiget bag-
grund for at gøre sine optegnelser, for 
han havde hørt den italienske mester 
på adskillige prøver, koncerter og 
operaopførelser i Milano, New York og 
Zürich. Og der er tale om adskillige siders 
indgående analyse ikke blot af Toscaninis 
Beethoven, men også hans Haydn, Strauss 
og Debussy, som pladsen her ikke tillader 
gengivelse af. Furtwängler tilstår sin 
rival en formidabel evne til at gengive 
kulminationen i Tod und Verklärung, 
men overordnet anså han ham som 
overvejende en operakapelmester, der 
først og fremmest tænker i den præcision, 
der skal holde det komplicerede apparat 
sammen, og som med den sanglige melos 
i centrum har tilbøjelighed til udpræget 
homofon tankegang. Om det er rigtigt, må 
enhver afgøre med sig selv.
Undertegnede glemte for år tilbage sit 

partitur til Brahms’ fjerde symfoni i toget 
på vej til time med vor tidligere formand, 
salig professor Arne Hammelboe, som 
havde Toscanini som stærkt forbillede. 
Dette verdens mest hjælpsomme men-
neske overlod mig øjeblikkeligt sit brugte 
store partitur, og på første side står angivet 
varigheden af Toscaninis indspilning af 
værket. Den lød: 36.55 min.! Her er det, 
at man gør sig forskellen mellem de to 
divergerende grundindstillinger klart, 
for det er 4 – 6 minutter hurtigere end 
opførelser med udgangspunkt i tysk 
tradition, der frem for alt vægter dette, at 
ethvert givent musikalsk øjeblik er opstået 
af begyndelsen og hele udviklingen frem 
til det pågældende øjeblik. Dette bærer så 
igen forudsætningerne for fortsættelsen 
frem til slutningen i sig. Tempoangivelse/
metronomtal kan aldrig være andet end 
vejledende, når denne skabelsesproces 
skal finde sted for alvor. Det modsatte af 
denne indstilling skal heller ikke tillægges 
Toscanini, som lige så alvorsfuldt som 
Furtwängler stræbte efter kunstnerisk 
sandhed. Forskellen ligger nok i, under 
hvilket kulturelt himmelstrøg man er født.
Kritik skal så langt fra afslutte denne 
artikel. Toscaninis ven og store beundrer, 
Fritz Busch, fremhæver i sin bog Der 
Dirigent hans utrolige ydmyghed og 
selvkritiske sans, da hans svar på rosen 
fra Busch efter en koncert tørt lød: ”Det 
er endnu intet; det var måske meget 
godt – tilfreds er jeg først, når enhver 
orkestermusiker føler præcis som jeg.” 
Og tilføjede: ”Er det ikke bedrøveligt, 
at jeg, skønt jeg har dirigeret mere end 
en menneskealder, først nu begynder at 
forstå, hvordan man skal bære sig ad?” 
Ingen kan overhovedet bestride Arturo 
Toscaninis enorme betydning også for 
eftertiden. Tænk på, at fra 1937 til 1954 
hørte adskillige millioner uge efter uge 
hans koncerter rundkastet af NBC og 
fik derved en livsvigtig introduktion 
til en hovedhjørnesten i den vestlige 
civilisation: De uovertrufne klassiske 
mesterværker. Hans navn er derfor for 
evigt med flammeskrift indskrevet i 
dirigentkunstens historie. Betegnelsen 
ikon er således – alt taget i betragtning – 
fuldstændig legitim. Vi kan kun bøje os i 
støvet for, hvad han samlet set har betydet.Toscanini og Furtwängler siddende med Winifried Wagner i midten
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azz klummen

af Mark Solborg

Forår … april måned .. men dårligt tid til 
at nyde solen…

Samtidig med månedens aktiviteter, kon- 
certer og en ny udgivelse til trykken, 
skal sommerens jazzfestivaler køres i 
stilling. Noget, der må være Europas 
største jazz-kalenderknude, skal gå op 
i sidste øjeblik, flybilletter skal købes, 
fundraising skal søges, PR skal skrives 
med meget mere - og så lige et halvt øje 
på efteråret. Velbekomme - jazzkontoret er 
rødglødende.
 
Indimellem alt det tænker jeg på, om 
de danske musikere, komponister og 
kapelmestre egentligt har råd til ikke at 
have et meget tungere fælles fodslag. 
Som aktiv i musikerkollektivet ILK og 
medlem af DJBFA’s bestyrelse ser jeg 
måske oftere end de fleste tingene i et lidt 
større perspektiv. 
Det, der netop nu har allerstørst ind- 
flydelse på vores fremtidige arbejds-
betingelser, er det nye EU direktiv, som 
meget kort sagt gør, at alle EU-landes 
rettighedsorganisationer skal ensrettes. 
Set fra et solidarisk synspunkt er det 
positivt, men det betyder en del uund-
gåelige udfordringer. 
Den største er i min optik at bevare De 
Kulturelle Midler. 
Som kapelmestre er vi en vigtig del af  
dem, der får musikken helt ud til folks  
ører. Vi ved hvilke betingelser, der skal 
til for at lave kunst af høj kvalitet. Det 
er nu, vi skal ud i landskabet, fortælle 
den historie og bakke op omkring or- 
ganisationerne. 
Det er dem, der er vores talerør opad og 
udadtil. SÅ - Ind i kampen og lad din 
stemme blive hørt!

MEDLEMMERNE 
anbefaler

Mark Solborg anbefaler:
Otomo Yoshihide New 
Jazz Orchestra: Out To 
Lunch
I februar deltog jeg i åbningen af det  
dansk/japanske kulturudvekslings-år i  
Tokyo. Vi spillede duo på Northern Lights 
Filmfestival og trio med den japanske 
trommeslager Yasuhiro Yoshigaki. Han er 
sammen med den tyske trompetlegende 
Axel Dörner en væsentlig bidragyder på  
guitaristen Otomo Yoshihide’s  legenda-
riske fortolkning af Eric Dolphy’s  
sidste studie-indspilning Out To Lunch . 
Yoshihide er en af Japans helt store 
avantgardehelte. Her nyfortolker hans 
15-mand store New Jazz Orchestra på 
en helt unik og meget japansk facon hele 
Dolphys album. Blæsere og rytmegruppe 
+ 3 hæsblæsende elektronika-troldmænd 
på no-input-mixer og computer. Det er 
forrygende og helt uimodståeligt energisk.
Garvede post-bop kendere kan gå direkte 
til Yoshihide. Lidt mere jomfruelige 
jazz-ører bør nok starte med Dolphy, og 
derefter tage rejsen videre til solens rige.

Peter Etrup Larsen anbefaler:
Mon ikke der er andre end 
mig i denne forening, der har 
oplevet at have perioder med 
alt for meget om ørerne? Selv-
om man jo godt ved, man ikke
er uundværlig, kan man let 
som dirigent føle, at mange ting vil falde 
sammen, hvis man selv giver efter. Derfor 
giver man den som leder lige en ekstra 
skalle og tilsidesætter alle kroppens fysiske  
advarselssignaler og krav om søvn. Der-
for var det lidt af en øjenåbner at læse  
Christian Ørsteds spændende bog Livs-
farlig Ledelse.  
I denne bog beskriver han en række 
ledelsesteorier og giver en række eksem-
pler fra virkeligheden på, hvordan et 
overdrevent arbejdspres ikke alene kan  
være farligt for lederen, men også for 
medarbejderne. Bogen er skrevet i et let-
tilgængeligt og medrivende sprog, og der 
er noget, der kunne tyde på, den ikke kun 
taler til kapelmestre, for i skrivende stund 
er den ude i 14. oplag.

Ove Krüger anbefaler:
Find på youtube Verdis ouverture til 
operaen La Forza del Destino optaget på en 
filmstrimmel med NBC Symfoniorkester 
under ledelse af Arturo Toscanini. 
Præcision, nerve og dynamik præger 
optagelsen og bekræfter ens forventning 
til alt, hvad denne legendariske dirigent 
var berømt for. Af interesse
for alle, der søger viden om
hans væsen og evner.

Jørgen Lauritsen anbefaler:
Jeg kan anbefale den finske pianist og  
komponist Frank Carlberg, som har ud- 
givet albummet Monk Dreams, hallu-
cinations and nightmares. 
For mig er dette album et 
forrygende og personligt
opdateret billede af Monks 
musikalske univers. 
Pladeselskabet hedder redpianorecords.com.

Esben Tange anbefaler:
Jeg anbefaler Sfærernes Musik af Rued 
Langgaard og i dacapo indspilningen med  
DR SymfoniOrkestret og 
Thomas Dausgaard som 
dirigent, fra 2010. Læs om 
Sfærernes Musik i intervie-
wet med Esben Tange side 6 - 8. 

Toke Lund Christiansen anbefaler: 
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard.
Jeg vil varmt anbefale 
ALMJ’s to bøger om middel-
aldernonnen, digteren og 
komponisten Hildegard af 
Bingen (1098-1179). Forfat-
teren skriver i et fortættet og 
sanseligt sprog og formår at vække 
denne visionære kvinde til live på rent 
ud magisk vis. At Hildegard har været 
både en lysende personlighed, men også 
en torn i øjet på samtidens gejstlige, får vi 
levendegjort i denne stort anlagte roman 
(to bind). 
Gyldendal 2009 – også i Gyldendals bogklub, 
ISBN 978-87-03-04021-9     



Der var engang et orkester, 
som skulle spille koncert. Or-
kestret bestod af forskellige 
familier. Der var stryger-
familien… vi kan jo kalde den blå blok. 
Så var der blæserfamilien… vi kan jo 
kalde den rød blok. Og endelig var der 
slagtøjsfamilien, den var ikke så stor, men 
den fyldte hele vejen hen over midten og 
kunne lave et farligt spektakel. 

Mandag morgen mødtes musikerne for 
at øve til ugens koncert. Ugens program 
bestod bl.a. af en symfoni, men da rød 
blok så, at blå blok var vældig glade for 
det, stillede de sig straks på bagbenene og 
nægtede at spille det pågældende stykke. 
Straks blev orkesteradministrationen kon- 
taktet. Den bestod af en lille gruppe 
embedsmænd, hvis opgave var at sørge 
for den daglige drift. Administrationen 
indkaldte fluks til et krisemøde, hvor 
repræsentanter for de to familier skulle 
udtrykke deres holdninger. 

Trods den gode intention førte dette dog 
til store udfordringer i de respektive 
familier, for alene i rød blok var der jo 
både træblæsere og messingblæsere, for  
slet ikke at nævne de høje blæsere i mod-
sætning til de dybe blæsere, og alle havde 
de deres egen mening. Det samme gjorde 
sig gældende i blå blok, hvor violinerne 
havde et helt andet syn på verden end 
kontrabasserne. Hvem skulle dog træde 
i karakter som repræsentanter for de 
enkelte grupperinger. Imens alle således 
var i vildrede om den videre strategi, gik 
slagtøjsfamilien… vi kan jo kalde dem 
de grønne, i gang med at eksperimentere 
med lydgivning på akustiske instru-
menter lavet af organisk materiale. Det 
var et velmenende forsøg på at sikre 
bæredygtighed i den kunstneriske proces, 
men det gav megen uro, da ingen længere 

kunne samle sig om sagens egentlige 
sammenhæng. 

Pludselig fik orkesterchefen en idé, 
det der var brug for, var en rokade! 
Se, det ville styrke kommunikationen 
udadtil og signalere handlekraft og om- 
stillingsparthed. Først gik han hen til  
orkestrets elskede og respekterede kon-
certmester, der var en sand virtuos på sit 
instrument, violinen, og sagde til ham, 
at han fremover skulle spille trækbasun. 
Solobasunisten blev derfor flyttet til kla-
rinet, mens orkestrets harpenist nu skulle 
spille tuba. At de ikke umiddelbart havde 
den store faglighed på disse områder 
gjorde ikke så meget, for de kendte jo 
”spillet” indefra og kunne i øvrigt hurtigt 
lære af de kompetente kolleger.

Alt imens gik tiden, og torsdagens koncert 
kom stadig nærmere, uden at der var 
blevet løsnet et eneste musisk skud. Nu 
trådte dirigenten så i karakter. Dirigenten 
var nemlig ikke længere i tvivl om, at 
der måtte gøres noget drastisk; nogen 
måtte skære igennem – der var behov 
for en time out. I første omgang gjaldt 
det nu om at finde på noget, der kunne 
udfylde koncerten på torsdag, så måtte 
de større beslutninger om samarbejde, 
selvforståelse, indhold og identitet vente 
til senere.

Enhver, der har bare det mindste kendskab 
til den musisk-kommunikative proces, det 
er at forberede en koncert, vil naturligvis 
hurtigt gennemskue, at det ovenfor 
beskrevne scenarie hverken vil føre til 
spilleglæde eller publikumsekstase. 

Ikke desto mindre synes det at være den 
foretrukne model, når det gælder det 
politiske sammenspil her i landet. Her 
har en abstrakt, akademisk opdeling i 
farvekombinationer fastlåst billedet i en 
grad, der betyder, at der stort set aldrig 
bliver koncert, og når der endelig bliver 
opført noget, er det ofte dissonerende og 
atonalt. 

Det virker på mange måder som om, 
der er alt for mange dirigenter med hver 
deres lille orkester, der hver især spiller et 
selvvalgt repertoire, skingert og kraftigt. 
Det er der nu intet nyt i; prøv bare at 
lytte til Carl Nielsens scenemusik til 
forestillingen ”Aladdin”. Her beskriver 
han i en af satserne oplevelsen af at være 
på et persisk marked, hvor forskellige 
orkestre kæmper om publikums 
opmærksomhed med hver deres melodi. 
Resultatet er bemærkelsværdigt, men 
kønt er nok ikke ordet, der står forrest i 
køen over rammende beskrivelser. 

I alle landets symfoniorkestre mødes 
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DET POLITIsKE 
ORKEsTER
af Peter Ettrup Larsen

Tegning fra Jyllands-Posten



man hver mandag for at forberede ugens 
koncert. Vores symfoniorkestre er nogle af 
landets mest multietniske arbejdspladser, 
men selvom alle ikke umiddelbart elsker 
al den musik, der skal spilles, har alle 
en faglig stolthed både på egne og på 
orkestrets vegne, der betyder, at alle 
yder deres bedste i forsøget på at give 
publikum den bedst mulige oplevelse. Ud 
over at tilfredse kunder medvirker til at 
sikre fremtiden, giver opnåelsen af (høje) 
faglige resultater også en akut glæde, 
der afspejler sig i tilfredshed helt ned på 
kroppens dopamin-niveau, hvilket igen 
er med til at fremme lysten til fremtidigt 
samarbejde.

Måske var det en idé også at redefinere 
spillereglerne i det ”politiske orkester” på 
Christiansborg. Det er som om, mange her 
har fået omkvædet om økonomisk sam- 
menhængskraft på hjernen. En sang, 
hvis ostinat altid synes at være: ned-
skæring, nedskæring, nedskæring. Hvis  
det evige mantra om økonomisk sam-
menhængskraft virkelig skulle tages for 
pålydende, lukkede vi straks nationen 
Danmark og gjorde os til en delstat i 
Tyskland. Se, DET ville give akutte, 
økonomiske stordriftsfordele. Den 
eneste grund til, at vi IKKE gør dette, er 
naturligvis, at vi har en national kulturel 
identitet, som vi mener, det er værd at 
værne om. 

Et af vores ultimative adelsmærker, som 
vi er så kendte for, at det sågar blev en del 
af den amerikanske præsidentvalgkamp, 
er vores holdning til næstekærligheden, 
hvor de brede skuldre bærer den største 
vægt, og alle tager vare på hinanden. Det 
gør man også i et orkester, men her er 
der ikke bare tale om vidtløftige paroler, 
her bæres dedikationen hele vejen over 
målstregen i et fælles ønske om at opføre 
den bedst mulige koncert. Tænk, hvis det 
samme fokus kunne vinde indpas også i 
det politiske orkester på Christiansborg, 
så individuelle idiosynkrasier og kort-
sigtede ønsker om genvalg ikke konstant 
kom til at skygge for opnåelsen af 
konkrete resultater. Tænk blot på vores 
grundlovs fædre. Da de sad i 1840’erne 

og lagde en plan for landet, sagde de ikke, 
”Nej, hvor skal vi være visionære…., nu 
laver vi en 1854-plan.” Nej, de lavede en 
Grundlov, hvis visionære kraft stadig gør 
sig gældende.

Indenfor didaktikken er der en retning, 
som arbejder med kooperativ læring. 
Denne retning har f.eks. været instrumental 
i finnernes succes ved Pisa-undersøgel-
serne, hvor folkeskoleelevernes færdig- 
heder måles og vejes. Indenfor den 
kooperative læring skelner man nem-
lig mellem den samarbejdsvillige læ-
ringsproces, der er styret af en positiv 
korrelation mellem mål og midler og den 
konkurrencebetonede proces, der er styret 
af den negative korrelation mellem disse. 
For at blive i orkestermetaforen, så handler 
det om ikke kun at se noderne, men også 
tænke koncerten aktivt ind i processen.  
Med en slidt sportsmetafor handler det 
altså om ikke kun at se bolden, men også 
at have øje for målet. 

Det lyder naivt og enkelt, og det er det 
også, men der bliver nu altså kun koncert, 
hvis alle spiller med, og mon ikke vi alle 
sammen snart fortjener, at den nedsli-
dende retorik, der hele tiden italesætter os 
som ”enten/eller”, ”rød/blå”, ”os/dem”, 
kunne erstattes af et ønske om at spille den 
bedst mulige koncert med det partitur og 
det orkester, vi nu engang har til rådighed.

Intet kan måle sig med styrken ved den 
positive målafhængighed, hvor alle del- 
tagere opdager, at glæden ved at sam-
arbejde ikke står alene, men også 
styrker processen og dermed fremmer 
sandsynligheden for et givende resultat. 
Det er i hvert fald forsøget værd, eller som 
Grundtvig sagde:

Verdensklogskab er mit navn, 
derfor stræber jeg at knytte
hele verdens sande gavn
til hver enkelts egennytte.
Glipper det, som let kan ske,
er det dog en stor idé.
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ny kunstnerisk leder for Prinsens 
Musikkorps
Prinsens Musikkorps er et af Forsva-
rets tre fuldtidsprofessionelle musik- 
korps og har til huse på Skive Kaserne. 
Orkestret har fået ny kunstnerisk leder, 
og det er den norske verdensstjerne 
Ole Edvard Antonsen.

ny Operachef for Det Kgl. Teater
Det bliver englænderen John Full-
james, der skal overtage jobbet som 
kongelig operachef efter Sven Müller, 
som opsagde sin stilling i januar. John 
Fulljames er i dag associate director 
ved The Royal Opera House i London 
og starter i København 20. august.

John Fulljames er født i 1976 og har en 
lang historie som operainstruktør og 
-leder. Men han begyndte et helt andet 
sted, nemlig med at studere fysik, 
og havde egentlig planer om at blive 
akustiker. Men efter eksamen skabte 
han i stedet operakompagniet The 
Opera Group, hvis formål var at be-
stille og spille nyskrevne operaer. Og 
siden har han helliget sig musikken.

I et interview til Institute of Physics’ 
hjemmeside giver han blandt andet 
udtryk for sine visioner for jobbet ved 
Royal Opera House:

”Jeg mener, operaen skal række 
langt ud over denne bygnings mure. 
Tidligere var operaen tæt forbundet 
med operahusene, men nu kan man 
også opleve den i teatre, biografer og 
endda på mobiltelefoner. 

Ved at skabe høj kvalitet på alle disse 
forskellige platforme kan vi engagere 
et helt nyt publikum og tillige nye 
historier og idéer. 

Min vision for opera er, at det skal 
være en vital og nutidig, ikke en 
nedarvet kunstform.”
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af Claus Møller

DER ER i PRiNCiPPET 
3 TRiN TiL aT Nå ET MåL: 
1. Definer målet. 
2. beskriv de aktiviteter, der skal 
    udføres for at nå målet. 
3. brug tid på netop disse aktiviteter. 

Det er ret logisk, men det er nemmere 
sagt end gjort. Vi bliver bombarderet 
med information, der gør det vanskeligt 
at bevare overblikket. Vi distraheres af 
afbrydelser og andre tidsrøvere, og vi har 
svært ved at prioritere mål og opgaver i 
den foranderlige verden, vi lever i. 
Mange mennesker reflekterer over til-
værelsen omkring nytår og sætter igen de 
gode gamle mål: ”Næste år vil jeg gerne: 
tabe mig, lære at spille klaver, lære et nyt 
sprog, bruge mere tid på børnene, få mere 
motion”. Man kunne fristes til at tro at 
Nytårsforsætter betyder: ”Jeg fortsætter efter 
nytår på samme måde, som jeg altid har 
gjort – uden at ændre min adfærd”. De 
fleste kan og bør blive bedre til at sætte 
mål og nå dem! Det første skridt er at gøre 
sig klart, hvad et mål er. Et mål er en klar 
beskrivelse af et ønskeligt slutresultat. 
”Jeg vil gerne tabe mig” er således ikke 
et mål. ”Jeg vil kunne være i min gamle 
smoking senest d. 12. juli i år til min brors 
runde fødselsdag” er derimod et mål. Mål 
skal være klare og præcise, realistiske og 
udfordrende, værdifulde, målbare og 
have tidsfrister.
Målsætning og målopfyldelse er grund-
laget for, at mennesker kan opnå resultater 
og er de basale elementer i ledelse. Ledelse 
handler først og fremmest om at finde ud 

I sIDsTE nUMMER aF KaPELMEsTEREn sKREV CLaUs MØLLER OM 
LEDELsEsKOMPETEnCE. 
I DEnnE Og DE næsTE TO aRTIKLER VIL Han bEsKRIVE DE TRE 
FORMER FOR LEDELsEsaDFæRD, DER ER DE basaLE ELEMEnTER I 
LEDELsE. 

MåL Og 
MåLsæTnIngsaDFæRD

af, hvor man skal hen, og hvordan man 
kommer der. Man kan ikke udøve ledelse, 
hvis der ikke er et mål at forfølge eller i det 
mindste en klar retning. Hvis der ikke er 
fælles forståelse for, hvor man skal hen, er 
der ingen ledelse.
Mål findes på mange niveauer - fra det 
overordnede mål for en hel virksomhed, 
et team og en person til et specifikt mål for 
et projekt, en opgave eller et møde. 
Personlige mål kan sættes for: Uddannelse 
& færdigheder, job & karriere, relationer, 
holdninger & værdier, helbred & velvære, 
økonomi & ejendom, tidsudnyttelse. 
Teammål kan sættes for: Interne & eks-
terne relationer, præstationer, teamspirit, 
færdigheder & kompetencer, projekter, 
kvalitet. 
Virksomhedsmål kan sættes for: øko- 
nomiske resultater, relationer til inte- 
ressenter, virksomhedskultur, omdømme,  
produkt- & serviceudvikling, markeds-
andel, kvalitet, vidensdeling, processer & 
systemer.

UDØVELsE aF MåLsæTTEnDE aDFæRD
Målsættende adfærd handler om at 
opnå en fælles forståelse af, hvor vi 
skal hen sammen - vores fremtidige 
ønskværdige situation - om at definere 
ønskelige slutresultater på alle niveauer, 
forstå ”målhierarkiet” samt at skabe 
grundlag for: retning, formål & mening, 
samstemthed, produktivitet og bedre be-
slutninger

Målsættende adfærd i 3 situationer
Der findes 3 slags situationer, som kræver 
forskellige former for målsættende ad-
færd.

Daglig drift i relativt stabile omgivelser. 
Der lurer tilsyneladende ikke nogen farer 
henne om hjørnet. Alt føles sikkert og 
godt. I denne situation sættes målene for 
at forbedre resultaterne og effektiviteten 
af det daglige arbejde.  

Nødvendig tilpasning til nye krævende 
omgivelser. Der er ting på vej, som 
kan true vores eksistens, som kræver 
total omstilling og forandring, og som 
kræver en ”plan B”. F.eks. ny lovgivning, 
ny teknologi, bortfald af bidrag og 
offentlige tilskud. I denne situation 
sættes målene for at tilpasse sig til de 
eksterne krav og sikre overlevelse. Det 
kræver større omstillingsparathed end 
den, vi oplever i samfundet i dag, hvor 
den ene organisation efter den anden 
pludselig forsvinder, og hvor gamle 
måder at gøre tingene på i den private og 
offentlige sektor erstattes af helt nye veje.  
Når forandringens vinde blæser, er der nogen, 
der bygger læhegn – og andre der bygger 
vindmøller

Ønsket udvikling til nye, ideelle om-
givelser. I denne situation sættes målene 
for at gøre os i stand til at påvirke 
de eksterne omgivelser og proaktivt 
iværksætte udvikling for at skabe en ny 
ønskværdig fremtid. Det kræver, at man 
har indstillingen: Det er nødvendigt, at vi 
forandrer os – før det er nødvendigt. Fordi, 
når det er nødvendigt – er det ofte for sent. 

Vi konfronteres hele tiden med æn- 
drede krav i alle 3 situationer. Mål-
sætningsadfærden afhænger af, hvordan 
omgivelserne opleves, og om vi ønsker at: 
Køre videre ”som vi plejer”, tilpasse os til 
de eksterne krav eller proaktivt bestemme 
vores egen fremtid.

bETYDnIngEn aF PRIORITERIng.
Vi kan ikke nå det hele, derfor må vi 
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Lederkursus i Cotignac 
Claus Møller afholder kursus i personlig udvikling og ledelse på dansk:   
2. til 7. september (PL 86). 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

prioritere. Vi må prioritere de opgaver, 
der er de vigtigste for at nå vores mål. 
Og vi må lære at fravælge opgaver, der 
ikke fører til noget. Her er et effektivt 
prioriterings-værktøj. Gør det til en vane 
løbende at opdele dine opgaver i disse 
fire kategorier, efter hvor vigtige de er, og 
hvor meget de haster.

I kasse 1 er de opgaver, der både er 
vigtige og haster: (En kunde skal have et 
tilbud hurtigt. Vi åbner ny butik i næste 
uge. Skadestuen meddeler, at min søn er 
indlagt efter et trafikuheld. Produktionen 
er brudt sammen). De bliver som regel 
altid gjort – ofte under tidspres og i en 
tvivlsom kvalitet. Mange lever stort set 
altid i denne brandsluknings-kasse. De har 
altid travlt og er ofte stressede.

I kasse 2 (nytårsforsætter-kassen) er de 
opgaver, der er vigtige at få udført, men 
ikke lige her og nu: (Forbedre et system 
eller en metode på arbejdspladsen, lære 
et nyt sprog, bruge mere tid sammen, 
forbedre vores relationer).  Jeg kalder 
dem elefant-opgaver. Det er ofte enorme 
ting, som kræver flere handlinger og 
selvdisciplin. Resultatet af indsatsen kan 
først ses efter en vis tid. Der er sjældent 
tidsfrister. De forekommer besværlige 
at komme i gang med. Derfor bliver 
de ofte udskudt – selvom det ville gøre 
livet lettere i kasse 1, hvis de blev gjort. 
Nytårsaften er der ikke grænser for, hvor 
mange elefanter jeg kan spise: næste 
år! Men når elefanten står i min have, 
forekommer den uoverkommelig. Den 
må vente til senere…

Det er vigtigt, at der bliver plads til kasse 
2 opgaver indimellem kasse 1 opgaverne, 
som vi er nødt til at få lavet. Og ”man kan 
godt spise en elefant: man skal bare tage en bid 
af gangen”

I kasse 3 er de opgaver, der ikke er vigtige, 
men hvis de skal udføres, er det her og nu 
– ellers er det for sent: (Min telefon ringer 
fra skjult nummer. Jeg skal beslutte, om 
jeg vil med til koncerten i overmorgen). 
Mange er drevet mere af ”hast” end af 
”vigtighed”. Dvs. de bruger mere tid på 
opgaver i kasse 3 end i kasse 2, som ellers 
er den næstvigtigste.

I kasse 4 er de opgaver, der hverken er 
vigtige eller haster. Dem bør vi selvfølgelig 
overhovedet ikke beskæftige os med. Så 
kan vi måske få tid til det vigtige i kasse 
1 og 2.

Gennem mit konsulentarbejde over hele 
verden har jeg konstateret, at 80/20 reglen 
(Paretos lov) gælder for de fleste ledere: 
I 80% af den anvendte tid skabes kun 20% af 
resultaterne. 

Det er fristende at sammenligne en leders 
rolle med dirigentens, der har styr på 
begivenhedernes rækkefølge og får folk 
til at spille sammen. Men i virkeligheden 
er det mere betegnende at sammenligne 
lederen med en marionet, i hvis arme 
og ben en hel masse uorganiserede 
mennesker og situationer trækker fra alle 
sider og kanter.

Det gælder om at bygge bro mellem mine 
mål og min tidsplan for året, måneden, 
ugen og dagen. Og om at gøre de rigtige 
ting rigtigt. Måden målene sættes på og 
prioriteringen af mine handlinger bliver 
afgørende for de resultater, der opnås.

I de næste to numre af Kapelmesteren vil  
jeg først fortælle om de andre to former  
for ledelsesadfærd: problemløsnings-
adfærd og kommunikationsadfærd. Der-
næst følger artikler om Employeeship og 
Følelsesmæssig Intelligent Ledelse.
cm@clausmoller.com, www.clausmoller.com



Side 18    blad 66    sommer 2017

DIRIgEnTKURsUs I 
LOs angELEs 
janUaR 2017
”AND yOu cAN SMiLe!”
af Jørgen Lauritsen

Hollywood som betegnelse 
for Amerikansk film ek-
sisterer kun blandt turister 
og folk udenfor branchen. I dagligdagen 
taler man om The Industry, som består 
af en kæmpe infrastruktur af større og 
mindre selskaber. Både de kendte og 
mange mindre uafhængige selskaber, 
såkaldte Indie (independent) selskaber. 
For halvtreds år siden havde de store 
filmselskaber deres egne faciliteter til  
al produktion, herunder musikindspil-
ninger. Med fuldt orkester, admini-
stration, komponister/arrangører, musi-
kere og dirigenter. André Previn begyndte 
her i de gyldne musicaldage hos selskabet 
MGM. De arbejdede fra morgen til aften 
med at indspille musik. Blandt mange 
andre har John Williams arbejdet sig op 
gennem systemet. Først som pianist, 
derefter arrangør/orkestrator og sidenhen 
som komponist og dirigent.

Et af de tre tilbageværende musikstudier 
ligger i Burbank i Warner Brothers 
filmstudie og hedder Eastwood Scoring 
Stage. Ja, ganske rigtigt opkaldt efter Clint 
Eastwood. Forklaringen er, at nogen på et 
tidspunkt ville lukke musikstudiet, fordi 
man kunne tjene mere på at leje lokalet 
ud som kontorer. Musikfolket kontaktede 
Clint’en, som er musikelsker, og han 
ringede til cheferne på Warner Brothers. 
”Det dér, det gør I bare ikke” sagde han. 
Som bekendt er Clint’en ikke en herre, 
man gerne siger imod, og dermed blev 
studiet reddet. 

Her deltog jeg i kursus for filmmusik-
dirigenter i januar 2017. Instruktørerne 
arbejder alle tre med filmmusik som 
dirigenter, og til dels som komponister/
orkestratorer. Angel Velez er den mest 

skolede og dirigerer både koncertreper-
toire og i studierne, mens Conrad Pope og 
Bill Ross begge kommer ad orkestrator/
komponist vejen. De arbejder begge med 
de allerstørste navne; de senere år er 
Bill Ross assisterende dirigent ved John 
Williams produktioner.
Kurset henvender sig til komponister, 
der dirigerer egen musik; derfor handler 
en del af instruktionen om, hvordan 
man formidler al den musik, man har i  
hovedet, til musikerne. 

Star Wars og musikken dertil står helt 
centralt i Amerikansk nutidig popu-
lærkultur. Mine musikervenner i LA er 
virkelig trætte af at spille orkestersuiten 
fra Star Wars, man må bare konstatere, 
at det er suverænt godt skrevet, og 
publikum elsker det. Kursets første dag 
handlede om netop denne suite, som vi 
dirigerede for klaver. Conrad Pope bruger 
ofte analogien at gribe en bold for at 
visualisere dynamikken mellem dirigent 
og musikere. Krydret med utallige anek-
doter og enkelte skarpe betragtninger 
til hver enkelt deltager ledes vi gennem 
dagen med den utrættelige pianist. Som 
bekendt er repetitørrollen ret utaknemlig 
og orkesteradaptioner som oftest meget 
svære at spille på klaver. Deltagerne 
prøvede på denne måde kræfter med 
at dirigere egne tanker ud til verden, og 
diverse fysiske uvaner blev søgt justeret. 
Der viser sig jo hurtigt temaer for hver 
enkelt, som gik igen de følgende dage. 

Apropos Clint Eastwood, dirigerede 
Conrad Pope musikken til filmen 
The Miracle On Hudson River, hvor 
bemærkningen ”And you can smile too” 
falder fra flyinstruktøren til den unge 
pilot. Det gælder jo også for dirigenter, 
som Victor Borge formulerede det; smilet 
er den korteste vej.

Conrad dirigerede (og orkestrerede) mu-
sikken til Ringenes Herre-filmene. På 3. 
sidste dag snublede han og brækkede 
albuen. Dette foregik i New Zealand, og en 
substitut kunne ikke findes. Så de to sidste 
dage dirigerede han med håndleddene – 
og det virkede! Less is more.

Jeg var begejstret for idéen om, at man 
laver sin egen historie i musikken, det 
kunne være en helt anden end den rigtige 
- for derigennem at udvide sin fortælling 
og formidling til musikerne og publikum. 
Derudover talte vi meget om øjenkontakt 
og i det hele taget grundlæggende men-
neskelig kommunikation. 

Mange af kursusinstruktørernes kom-
mentarer handler om at huske, hvor 
stor erfaring og viden musikerne re-
præsenterer. I vore dage bliver langt 
det meste musik komponeret ved com-
puteren, og man kan let glemme det store 
udtryk, der er i levende musikere. ”Hvis 
du har 80 musikere, så svarer de til 200 års 
erfaring. Det er meget bedre end en 4 år 
gammel computer”. Her mødes moderne 
teknologi med musiktraditioner. 
Interessant bemærkning var, at italienske 
tempobetegnelser giver et andet udtryk 
end engelske ditto. Allegro er anderledes 

Billedtekster

IMG-1576 – Jørgen Lauritsen, Conrad Pope, Angel Velez, Bill Ross

Kapelmesterforeningens 
udsendte foran Eastwood 
Scoring Stage, med vitter-
lighedsdokumentation 
fra Kapelmesterbladet 64

Kapelmesterforeningens udsendte før indspilningen 
(måtte ikke fotografere musikernes ansigter…)
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end Fast. Det hele handler om at have 
mange værktøjer til rådighed. Jo større 
værktøjskasse – jo flere nuancer. 

Anden dag på kurset dirigerede vi 
strygerkvintet; her talte vi meget om at 
være intime med et lille ensemble frem for 
de større bevægelser til stort orkester. At 
man økonomiserer med energien og giver 
hver opgave præcis den mængde energi, 
som er passende dér.
Musik til film handler om at fortælle 
historien. Samtidig med filmen. Det 
synkroniserer man oftest med klik, på 
den måde passer musikken sammen 
med demoprocessen, som altid går 
forud for den endelige indspilning. En 
mulig konsekvens af denne metode er, 
at musikerne ikke lytter til hinanden, 
kun til klikket. Bill Ross gør meget ud 
af at forberede musikerne på en klik-
indspilning. Han ved, hvor træls det kan 
være og er omhyggelig med at få den 
bedst mulige fælles indstilling og ånd 
ud af det. I det hele taget var det rart at 
se hans imødekommenhed og respekt 
overfor musikerne, som vidner om gode 
erfaringer med at få alle til at bidrage 
med deres bedste. ”Jo mere du på podiet 
fremstår som films karikerede billede af 
dirigenter, jo større problemer skaber du 
for dig selv.” 

En anden metode, som vi arbejdede 
med på kurset, er at indspille til visuelle 
”streamers”. På den måde spiller orkes-
tret sammen på helt klassisk facon til 
dirigenten, og dirigenten ser filmen på en 
skærm. I selve filmbilledet vises forskellige 
blink og forbipasserende streger, som gør 
dirigenten i stand til at følge filmen. Det 
giver en helt anden organisk proces og 
musikken ånder naturligt. Det kræver til 

gengæld, at dirigenten har overskud til 
både partitur, lytte til orkestret OG følge 
filmen med blink og streger. En interessant 
og udfordrende metode, som er glimrende 
med lidt forberedelse. Jeg kan på det 
kraftigste anbefale denne metode som 
langt bedre end klik - når musikken skal 
ånde organisk og ikke er et gaddagung-
gaddagung action-score.

Tredje dag havde vi kammerorkester og 
talte om professionelle musikeres meget 
konkrete behov for anvisninger. At man 
bærer klangen. Her var det interessant 
at se, hvordan en af deltagerne – som 
er violinist – helt åbenlyst havde meget 
let ved at skabe dette udefinérbare 
modstand-som-i-vand udtryk, fordi det  
svarer til buens strøg. Vi dirigerede Wil-
liams ”Prayer For Peace”, som er et meget 
udtryksfuldt stykke og ikke en stilfærdig 
aftenbøn. Og blev mindet om, at når man 
dirigerer sin egen musik handler det 
stadig om at give de konkrete anvisninger, 
som er nødvendige. Alt andet skrælles 
bort. Som Benny Goodman sagde til sine 
musikere ”Look like you’re having fun, 
but don’t!” (fordi det tager fokus væk fra 
opgaven).
En særlig oplevelse ved dette værk var, 
at flere af musikerne har medvirket ved 
den oprindelige indspilning med John 
Williams på podiet. 
Jeg havde et konkret spørgsmål i 
cellostemmen, og ja, det var en oplevelse 
at være så tæt på førstehåndserfaringer, 
direkte fra kilden.

Fjerde dag var forberedelse til efter-
middagens indspilning med fuldt sym-
foniorkester. Hver deltager havde 15 mi-
nutter med orkestret til en 3 minutters 
komposition, så alt skulle være timet og 
tilrettelagt. Her kunne man lære meget af 

de andre deltageres erfaringer – hvordan 
responderer musikerne, og hvordan kan  
dette overføres/forberedes til ens eget 
værk. Det var formidabelt at høre, hvor-
dan musikerne forvandlede indimellem 
svage orkestreringer til velklang og ba-
lance. Her må jeg sige, at niveauet er 
virkelig i top. Det lyder simpelthen bare 
bedre, disse musikere er så rutinerede og 
konkurrencen om pladserne så hård, at 
der ikke er plads til fejltagelser. Eventuelle 
ændringer i musikken skal foretages se-
nest i anden gennemspilning. Denne ses- 
sion foregik uden klik, fordi det hele  
handler om direktion. 

Til sidst en gylden opskrift fra kompo-
nisten Jerry Goldsmith på, hvordan han 
skrev musik;
”I write something on the top – something 
on the bottom, and then something that 
works in the middle”. Bag alle disse 
iørefaldende one-liners gemmer sig en 
meget stor viden om, hvad der virker, og 
hvad der ikke virker, både i filmene og i 
musik generelt. 

Hvis læseren tror, jeg rejste til Sunny 
California for at nyde vejret, kan jeg 
berolige med, at det øsregnede alle dage, 
jeg var i byen. Til min ærgrelse, men til 
de lokales begejstring – regnen afsluttede 
fem (5!) års tørke. Iøvrigt var tiden fuldt 
udnyttet fra morgen til aften enten i 
kursuslokalet eller i trafik til/fra.

Kurset var særdeles inspirerende for mig, 
udover de rent faglige ting fik jeg også nye 
kontakter og inspirationer fra de andre 
deltagere, hvoraf flere er meget dygtige, 
og store navne i film og TV. 
Tak til Kapelmesterforeningen for Arne 
Hammelboes Uddannelseslegat, som gjor-
de rejsen og deltagelsen mulig.Bill Ross instruerer den spanske deltager som dirigerer 

til billede med streamers, (jeg måtte ikke fotografere 
musikernes ansigter, derfor denne vinkling)

“Kurset” dirigerer foran Rådhuset kendt fra Super Man filmene m.m.

Jørgen Lauritsen, Conrad Pope, Angel Velez, Bill Ross
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REFERaT
år 2017, den 20. april kl. 16.00, af-
holdtes ordinær generalforsamling på 
arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 
København K med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab (bilag)
4. Beslutning om anvendelse af midler,  
 som foreningen modtager fra kol- 
 lektive forvaltningsorganisationer
5. Valg til bestyrelsen – Henrik Vagn 
 Christensen og Peder Kragerup afgår  
 ifølge vedhæfterne, begge er villige til  
 genvalg 
6. Valg af suppleanter
7. Valg af statsautoriseret revisor 
8. Evt. forslag fra medlemmer eller be- 
 styrelsen 
9. Fastsættelse af indskud og kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret indskud  
 kr. 500 og kontingent uændret kr. 900 
 halvårligt.
10. Eventuelt

Formanden, kapelmester Jesper Grove 
bød velkommen. Formanden oplyste, 
at 25 medlemmer var mødt, inklusiv 
bestyrelsen.

ad dagsordenens pkt. 1 
- VaLg af DiRigENT:
Formanden foreslog advokat Pernille 
Backhausen som dirigent. Der fremkom 
ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede, at generalfor- 
samlingen opfyldte betingelserne i fo- 
reningens love og anså generalfor-
samlingen for lovlig og beslutningsdyg-
tig. Dirigenten gav herefter ordet til for-
manden for aflæggelse af årsberetning.

ad dagsordenens pkt. 2 
- åRSbERETNiNg
Dansk Kapelmesterforening har dags 
dato 226 medlemmer.
Siden sidste generalforsamling har vi haft 
en tilgang på 3 medlemmer, 1 medlem er 
udmeldt og 2 medlemmer er afgået ved 
døden.

DEn 
sTanDHaFTIgE 
TInsOLDaT I 
LITaUEn
Alavinis Kareivėlis

af esther Bobrova

Hvem kender ikke H.C. Andersens 
eventyr Den Standhaftige Tinsoldat? Det 
blev skrevet i 1838, og er berømt overalt. 
Det er ”oversat” til en dukkefilm,  to 
tegnefilm og til en ballet  med musik af 
James Price og scenografi og kostumer af 
HM Dronning Margrethe.

Men den, der efter min mening fandt den 
bedste måde at præsentere eventyret på, 
er den engelske komponist Keith Amos, 
som i 1993 skrev A Musical Presentation 
of H.C. Andersen’s story The Steadfast Tin 
Soldier for symfoniorkester og fortæller.
Allerede i 2015, da jeg skulle dirigere 
dette værk for første gang i Litauen med 
Kaunas City Symphony Orchestra og en 
ung skuespiller som fortæller, tænkte jeg, 
at et visuelt element i form af et slideshow 
skulle tilføjes musikken, så både børn, 
lærere og forældre kunne få en auditiv og 
en visuel oplevelse. 

Derfor blev den danske illustrator Tina 
Filsø involveret i projektet. Efter mine 
anvisninger tegnede hun 24 pragtfulde 
billeder, som illustrerede både de 
dramatiske og de lyriske episoder i 
Tinsoldatens korte liv.

En udfordring for mig som dirigent var, 
at teksten til eventyret blev fortalt på 

litauisk, et sprog, som jeg slet ikke kender, 
så jeg var nødt til at skrive den litauiske 
tekst i partituret og lære at opfatte ordene, 
således at jeg øjeblikkeligt kunne sætte 
orkestret ind ca. 40 gange.

Udover det, så er der også episoder i 
partituret, hvor fortælleren taler med 
orkestret i baggrunden,  og så skulle også 
han have en indsats. 

De tre opførelser af ”Den Musikalske 
Præsentation” blev så stor en succes, at i 
år , 2½ år senere, skulle jeg dirigere fire 
koncerter med dette værk igen. Disse 
koncerter blev overværet af ca. 1.500 
litauiske børn sammen med deres lærere 
og forældre, og alle var meget begejstret 
for den måde, eventyret blev præsenteret 
på.

Tak til Kapelmesterforeningen for støtten.
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fortsættes på næste side....

Jørgen Berg døde 25. sept. 2016, 88 år 
gammel. Henrik Sachsenskjold døde 11. 
oktober 2016, 98 år gammel. 
Der har været mindeord i foreningens 
blad.
Jørgen Berg og Henrik Sachsenskjold 
mindedes med et øjebliks stilhed.

Siden sidst
Som sidste år vil jeg indlede med følgende: 
Det ville jo have været skønt her at kunne 
sige, at de sidste års hårde tider for den 
levende musiks vilkår nu endelig kan 
siges at gå den rigtige vej. Men desværre 
må det konstateres, at det ikke er tilfældet. 
For man må konstatere, at dels de 
hovedløse årlige 2% besparelser på alle 
statslige tilskud og dels de mange politiske 
udmeldinger om kulturlivets fremtid 
giver god grund til at være bekymret.
Der føres ikke kulturpolitik, men 
udelukkende økonomisk politik i dette 
land. Politikerne ønsker tilsyneladende 
ikke at opruste kulturområdet, og man 
spørger sig selv om de overhovedet 
ønsker at bevare det kulturelle liv og de 
kulturelle institutioner, som er udviklet 
gennem de sidste mange årtier. Ikke 
fordi der stilles spørgsmålstegn ved den 
samfundsmæssige værdi af kulturen og 
dens institutioner, men som det hedder 
sig: ”De må klare sig for færre penge 
ligesom alle andre”. Men det kan bare ikke 
lade sig gøre at yde det samme – og på 
samme høje niveau – for færre penge; især 
når det gælder kerneydelsen: kunsten!

På musikområdet føler vi alle, at vi lige nu 
kæmper hårdt for blot at bevare det, vi har 
skabt gennem tiden!
Og igen: alle anerkender værdien af det 
arbejde, der udføres af de mange orkestre, 
ensembler m.m.
Også landets største musikproducent 
Danmarks Radio er under pres. Hvad 
vil der ske, hvis DR’s licensmidler ved et 
kommende medieforlig bliver voldsomt 
beskåret? Hvad med orkestrene og korene 
og hvad med den vigtige musikformidling, 
som DR trods alt udfører? Selvfølgelig er 
vi kritiske over for DR’s måde at formidle 
musik på, men vi kan ikke undvære 

en stor statslig institution som DR til at 
udføre dette.

foreningen
I det forløbne år har foreningen afholdt et 
seminar ”At sælge sig selv” (underforstået 
som dirigent). Det blev et vellykket ar- 
rangement med et veloplagt panel 
bestående af: Giordano Bellincampi, 
Christian Kluxen, René Bjerregaard, Palle 
Kjeldgaard og Sune Hjerrild. Mange flere 
af vores medlemmer burde have været 
til stede. Jeg vil gerne takke Jonas Viggo 
Pedersen for hans store arbejde med at 
planlægge og gennemføre dette seminar.

Bestyrelsen har gennem det sidste år 
brugt utrolig meget tid på at forstå 
og efterleve den nye lov om kollektiv 
forvaltning af ophavsret. Loven er et 
resultat af et EU-direktiv om fordeling af 
ophavsretlige midler, og den giver for så-
vel kollektive forvaltningsorganisationer 
som kunstnerorganisationer ændrede ret- 
ningslinier for fordelingen af ophavsrets-
midler. Der ligger her uden tvivl fortsat 
et større arbejde for bestyrelsen det næste 
par år. Da vi ikke som de store forbund 
har en ansat administration til at tage 
sig af dette, lægger vi os i vores arbejde 
tæt op af – og får stor hjælp fra – disse 
organisationer.

Legater
Årets julekomsammen på foreningens 
79-års fødselsdag var velbesøgt, og den 
musikalske stemning blev fint sat af 
Torben Westergaard Trio.
Der blev uddelt følgende legater:
To portioner af Arne Hammelboes Ud-
dannelseslegat til:
Jørgen Lauritzen (kr. 10.000) og  
Lars Møller (kr. 15.000)
To portioner af Arne Hammelboes 
Rejselegat på kr. 75.000 til:
Bernhard Melbye Voss og  
Christian Øland
Vi glæder os til i fremtidige blade at læse 
om, hvad legaterne bruges til.

fællesrådet for udøvende kunstnere
Dette er stadig et vigtigt samtaleforum 

for de 8 udøverorganisationer. Vi mødes 
tre gange årligt og drøfter stort og 
småt af fælles interesse. I det seneste år 
har de ophavsretslige spørgsmål fyldt 
meget, især den nye ophavsretslov. 
Også musikpolitiske områder drøftes. 
Vores forening er i den sammenhæng 
lille, vi har ikke ansat jurister m.m. og er 
derfor absolut afhængig af den vigtige 
orientering, vi her får fra de store forbund.

Dansk kunstnerråd
Også samarbejdet i Dansk Kunstnerråd er 
vigtigt for os. En af Kunstnerrådets vigtige 
opgaver er at tydeliggøre kunstens og 
kunstnernes betydning for samfundet og 
samfundsudviklingen. Det er glædeligt at 
kunne konstatere, at Dansk Kunstnerråd i 
det forgangne år har vist sig som en mere 
aktiv spiller i den musikpolitiske debat.

En udløber af Dansk Kunstnerråds ar-
bejde er, at vi sammen med en lang ræk-
ke kunstnerorganisationer arrangerede 
”Rosengade – Kunst og Kultur” under 
Folkemødet på Bornholm. Formålet 
er her at sætte kunst og kultur på den 
politiske dagsorden gennem debatter, 
quizzer, levende musik og fællessang. 
Det var igen i år medlemmer af Dansk 
Kapelmesterforening, som stod for af-
holdelse af fællessang både i Rosengade 
og ved åbningen af selve Folkemødet.

Økonomi
Foreningens og Kapelmesterfondens 
økonomi har det godt. Det er glædeligt, 
at fondens afkast stadig gør det muligt 
at udbetale kapelmesterydelse. Afkastet 
er dog ikke pt. tilstrækkeligt til at kunne 
udbetale kapelmesterydelse til alle, derfor 
bruges også en del af Gramex-midlerne 
til dette formål. 

En stor del af bestyrelsesarbejdet går med 
at fordele kollektive rettighedsmidler 
til de mange ansøgere, vi får. Antallet af 
ansøgere er støt stigende, og det er en 
af de store glæder i bestyrelsesarbejdet 
at kunne medvirke til at så mange mu-
sikarrangementer kan gennemføres. Jeg 
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fortsat fra forrige side....
er overbevist om, at hvis vi ikke rådede 
over disse kollektive midler, var der en 
lang række musikaktiviteter i dette land, 
som ikke kunne gennemføres. Af de 
kollektive midler fra Gramex og Copydan 
har vi i år givet tilskud til 149 formål med 
i alt kr. 1.363.843, til hvilke kan man læse 
i bladet.

gramex
Det er glædeligt at kunne konstatere, at 
de kollektive midler fra Gramex fortsat 
ligger på et højt niveau. Det er et udtryk 
for, at det fortsat lykkes Gramex at 
inddrage nye aktører til betaling for brug 
af musikproduktion. 
Gramex har i lighed med de andre 
kollektive forvaltningsorganisationer 
vedtaget nye vedtægter som følge af 
den ny lov om kollektiv forvaltning af 
oprethavsrettigheder. Desværre får dette 
den betydning, at det beløb, vi fremover 
får som kollektive midler til fordeling, vil 
blive mindre end det nuværende. Hvor 
meget mindre får vi klarhed over når vi 
senere på året får udbetalt Gramex-midler 
optjent i 2016.

Copydan
Også Copydan er omfattet af den nye 
lov. Således har alle AVU-foreningerne 
vedtaget nye vedtægter.
For at kunne efterkomme ønsket om stør-
re gennemsigtighed i pengefordelingen, 
både fra Copydan til de enkelte foreninger 
og fra foreningerne til deres medlemmer, 
er man gået i gang med et eftersyn af 
hele fordelingspolitiken for at sikre, 
at alle retningslinier for uddeling af 
rettighedspenge følges. Hensigten med 
den nye lov er i al kortfattethed, at så 
mange midler som muligt skal komme 
den enkelte rettighedshaver til gode, 
og at al administration og uddeling af 
rettighedsmidler er så gennemsigtig som 
muligt.

Lille Skiveren
Vi har i sameje med seks andre foreninger 
fortsat andel i Lille Skiveren og råder over 
tre uger årligt. Datoer fremgår af bladet, 
og tildeling foregår efter lodtrækning 

blandt de indkomne ansøgninger. Huset 
er stort – der er ca. 10 sengepladser – 
og gennemgik i 2012 en omfattende 
modernisering. Det kan stærkt anbefales 
at bruge dette unikke sted.

Medlemsbladet
Vores blad Kapelmesteren udkommer 
fortsat tre gange årligt. Det lykkes fortsat 
at bringe en masse nyheder og aktuelle 
og fagligt relevante artikler. Bodil Heister 
gør et kæmpe arbejde som redaktør og 
skribent for at gøre bladet vedkommende 
for os alle – vi skylder hende stor tak for 
det arbejde.

facebook
Foreningen har en lukket Facebook-
gruppe kun for medlemmer (p.t. 103). 
Der er en del aktivitet på gruppen, og jeg 
opfordrer alle medlemmer om at tilmelde 
sig hos Bodil Heister, som administrerer 
gruppen.

Nyhedsbreve
I stedet for som tidligere at sende fælles-
mails ud til alle medlemmer, sender vores 
redaktør nu med jævne mellemrum et 
professionelt udformet Nyhedsbrev til 
alle.

bestyrelsen
Som tidligere nævnt er bestyrelsen en 
arbejdende bestyrelse, hvor hvert medlem 
må bidrage til at løse de mange opgaver. 
Derfor er det vigtigt, at bestyrelsens 
sammensætning afspejler den meget 
brogede flok, som medlemmerne udgør. 
Det er fortsat givende at arbejde i den 
siddende bestyrelse, som jeg takker 
for samarbejdet. En særlig tak skal 
lyde til vores kasserer Peder Kragerup 
for det enorme arbejde, han udfører i 
forbindelse med udbetaling af Verdens 
TV samt administration af uddeling af de 
kollektive midler.

ad dagsordenens pkt. 3 
– afLæggELSE af REgNSKab
Pengestrømmen er nu ændret, idet 
rettighedsmidlerne fremadrettet vil gå til 
foreningen og blive uddelt herfra i stedet 
for til fonden på baggrund af anvisninger 

fra Civilstyrelsen. Dette regnskab er det 
første regnskab, der viser denne ændring, 
men derudover er der ikke tilsigtet 
ændringer. 
De fremlagte regnskaber blev herefter 
godkendt. 

ad dagsordenens pkt. 4 
– bESLuTNiNg OM aNVENDELSE 
af MiDLER, SOM fORENiNgEN 
MODTagER fRa KOLLEKTiVE 
fORVaLTNiNgSORgaNiSaTiONER
Bestyrelsen fremlagde det som bilag 1 
indeholdende forslag, der enstemmigt 
blev vedtaget: 

beslutning om anvendelse af midler, 
som foreningen modtager fra kollektive 
forvaltningsorganistationer.

generel fordelingspolitik
Efter fradrag af administrationsomkost-
ninger foretages følgende fordelinger:

gramex:
De kollektive midler fra Gramex uddeles 
efter ansøgning til kulturelle, sociale og 
uddannelsesmæssige formål.

Copydan KulturPlus:
Midlerne uddeles efter ansøgning til un-
derstøttelse af vækstlag og nytænkende 
tiltag.

Copydan aVu-medier:
Midlerne uddeles efter ansøgning til kul-
turelle, sociale og uddannelsesmæssige 
formål.

Copydan arkiv:
Midlerne uddeles individuelt af Performex

Copydan Verdens TV:
Midlerne uddeles individuelt. Fordelingen 
foretages på basis af indtjening, som 
fremgår af indsendte kontrakter samt af  
lister fra DR.
Evt. ufordelbare midler henstår i 3 år og 
uddeles derefter i overensstemmelse med 
ovenstående retningslinier.

generel fradragspolitik:
Der foretages før fordeling fradrag for  
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foreningens dokumenterede administra-
tionsomkostninger.

ad dagsordenens pkt. 5 
– VaLg TiL bESTyRELSEN 
Henrik Vagn Christensen og Peder Kra-
gerup afgik efter vedtægterne, men var 
indstillede på genvalg og blev genvalgt 
med akklamation.

ad dagsordenens pkt. 6 
– VaLg af 2 SuPPLEaNTER
Som suppleanter valgtes Michael 
Bojesen og Jonas Viggo Pedersen med 
akklamation.

ad dagsordenens pkt. 7 
– VaLg af STaTSauTORiSERET 
REViSOR
Som revisor genvalgtes Benny Jensen 
med akklamation.

ad dagsordenens pkt. 8 
– EVENTuELT iNDKOMNE 
fORSLag fRa bESTyRELSEN ELLER 
MEDLEMMER
Der var ikke indkommet forslag.

ad dagsordenens pkt. 9 
- faSTSæTTELSE af KONTiNgENT 
Og iNDSKuD - bESTyRELSEN 
fORESLåR uæNDRET iNDSKuD 
KR. 500 Og KONTiNgENT KR. 900 
haLVåRLigT
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

ad dagsordenens pkt. 10 
– EVENTuELT
Der var herefter under punktet eventuelt 
en debat. 

Kjeld Lauritsen pegede på, at vi ikke lever 
i et fattigt samfund. Der burde være penge 
til at kunne prioritere kulturen. Herunder 
er det værd at se på, om pengene udnyttes 
bedst muligt. Tomme kulturhuse, der har 
kostet mange penge, men hvor der ingen 
penge er til at fylde husene efterfølgende, 
burde ikke optræde. 

Jørgen Lauritsen pegede på vigtigheden 
af at forsøge at gå en anden vej end blot at 
bede om flere penge til kulturen. At pege 

på kulturen som sammenhængskraft vil 
blive væsentligt i fremtiden. 

Jesper Grove Jørgensen påpegede, at 
det væsentlige ville være at slå på og 
vise kunstens nødvendighed. Det er alles 
ansvar at gøre sit, så vigtigheden bliver 
synlig. 

Torben Kjær pegede på, at apati næsten 
er det farligste, og at han gerne så en debat 
med andre bud på, hvad man kunne gøre 
for at gøre politikerne opmærksomme på 
væsentligheden af kulturen og understøtte 
denne. 

Henrik Vang Christensen oplyste, at 
der var en workshop-konference for 
landsdelsorkestrene, der formentlig vil 
få stor betydning for fremtiden for disse. 
Bestyrelsen vil følge, hvad drøftelserne 
ender med. 

John Høybye pegede på, at der er en 
interesse for musik i befolkningen. 
Forældre vil gerne have, at børn lærer 
at håndtere et instrument, og sangen 
vil fortsat vurderes at være vigtig og af 
central betydning. 

Ole Lindgren pegede på, at kultur er et 
diffust begreb, og at det er tankevækkende 
at høre, at ikke alle rundt omkring længere 
mener, at kultur er vigtig og støtteværdig. 

Ove Krüger pegede på, at det netop er 
her, at det bliver væsentligt at fortsætte 
med at betone kunstens nødvendighed, 
men at man også må have en forståelse 
for, at kulturministeren, uanset hvor 
beslutningsdygtig en minister måtte 
være, så ligger beslutningskraften i 
Finansministeriet, og på Finansmini-
steriets dagsorden står kultur eller 
dannelse ikke højest. 

Esther Bobrova ville meget gerne 
inddrage politikerne mere aktivt, således 
at politikerne selv kunne opleve musikken 
som vigtig, herunder så hun meget gerne, 
at man fandt de politikere, der netop 
havde en interesse for musik. 

Jørgen Lauritsen pegede på, at 
ukendskabet til musik er stort, og 
politikere har vanskeligt ved at skelne 
mellem forskellige orkestertyper, hvilket 
gør det endnu vanskeligere at pege på, 
hvorfor forskelle kan have en betydning 
fremadrettet. Men dette med en anden 
adgang til musikken arbejder DJBFA 
også for. Det er interessant, hvis man kan 
se musik også i anden kontekst, f.eks. i 
forhold til sundhed og de virkninger, som 
musik kan have positivt. 

Jesper Løvdal nævnte, hvor vigtigt det var 
at få den gode idé, og at hans opfattelse 
var, at Mette Bock netop stod for, at der 
også skulle være penge til de gode idéer, 
ligesom man kunne genfinde enkelte 
trends til dette også i det private. 

Jesper Grove Jørgensen pegede på, at 
foreningen er en meget lille forening, 
hvorfor samarbejdet med de store 
forbund som Musikerforbundet og 
Skuespillerforbundet bl.a. bliver 
ekstraordinært vigtigt. Han bad dog 
alle medlemmer om at være særlige 
opmærksomme på egen rolle i forhold 
til også at udleve, at kunsten er vigtig, og 
vise alle, at dette er tilfældet.

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

Jesper Grove       Pernille Backhausen
Formand       Dirigent og referent 



nYE UDgIVELsER
nIELs 
bORKsanD  
- nY bOg
Hakon Børresen 
- en biografisk mosaik

”Hakon Børresen, komponist, musik-
politiker, organisationsmand, komponis-
ten, der aldrig skrev en nationalsang, er 
undertitlerne til denne bog om Børresen 
(1876 -1954).
Han var en magtfuld skikkelse i musik-
livet i forrige århundredes første halvdel. 
Hans opera Den kongelige Gæst opnåede 
136 opførelser og var den danske opera, 
der på kortest tid nåede eethundrede 
opførelser.
Han skrev operaen Kaddara, der foregår 
i Grønland. 40 udsolgte huse fra 1921 - 
1946, hvor den forsvinder fra repertoiret. 
Den er indspillet i 2012 med et dansk 
sangerhold dirigeret af undertegnede i 
Ruse. 
Der er også indspillet værker af Børresen 
(world premiere recordings), som findes 
på den cd med 77 min. musik, der følger 
med bogen. 
Her kan også høres to orgelværker 
for første gang i mands minde med 
organist Jens E. Christensen ved orglet 
i Vor Frelsers Kirke. Optaget af Jesper 
Jørgensen, der venligst har lavet hele 
bogens grafiske design. Et stykke dansk 
musik- og teaterhistorie beskrevet for 
første gang.
Udkommet på Olufsen Bøger marts 2017

TORbEn 
WEsTERgaaRD 
– nYE CD’ER    
Fuck Ness uhyret 
& Tangofied III

”Grundstammen i en-
semblerne er mit faste 
orkester, dvs. 
The Tangofied Ensemble med Ida 
Nørholm, cello, Anders Banke, 
basklarinet, Torben Westergaard, bas og 
Alejandro Sancho, guitar.
Efter to års pause udgav jeg i februar og 
marts ovenstående to CD’er. Førstnævnte 
som digital EP (tre numre) og sidstnævnte 
som almindelig CD. Måske den sidste af 
denne type udgivelser, inden streaming-
tjenesterne har spist os alle.
På Fuck Ness Uhyret medvirker end-
videre mezzosopran Andrea Pellegrini og 
Benedikte Artved på bratsch. 
Lyriker Ursula Andkjær Olsen har skre-
vet teksterne. Om alt går vel er disse 
numre starten på en musikdramatisk 
teateropsætning omhandlende emnet 
’vrede’. Som i isnende kold og ikke 
kompromisøgende vrede. Ikke for sarte 
sjæle – eller måske netop det.
På Tangofied III har vi Peter Rosendal, 
piano og Anders Singh Vesterdahl, 
akkordeon med som gæstesolister. Den 
afrunder den anmelderroste og DMA-
nominerede Tangofied trilogi.
Jeg fornemmer personligt et slægtskab 
mellem melankolien i den nordiske jazz og 
den vemodige nostalgi i tangomusikken. 
Der er noget dér, som rækker ud efter mig 
- og jeg fulgte bare efter uden den store 
om- eller bagtanke. Intentionen var at 
søge noget tredje; en hybrid midt mellem 
de to genrer. Om det lykkes, vil jeg lade 
lytteren afgøre”.
Udgivet på TWMUSIK012 og -13, i 2017.

nIELs 
bORKsanD 
- nY CD
Gustav Mahler
DAS LieD vON DeR eRDe

Med Elisabeth Hanke, alt, og Stig Fogh 
Andersen, tenor. 
Ruse Philharmonic Orchestra dirigeret af 
Niels Borksand.
”Gustav Mahlers ultimative værk - som 
det er blevet kaldt - har længe været på de 
to solisters ønskeseddel. 
Her er det i en live-indspilning fra 
Bulgarien fra juni sidste år. Mahler ville 
ikke kalde værket for en symfoni, da det 
så ville have været den ”tiende”, som 
mange ikke nåede at komponere.
Men det symfoniske er i hele værket. 
Både i de vægtige store udbrud og i de 
næsten kammermusikalske passager, 
hvor ikke mindst orkestrets fremragende 
træblæsere brillerer”.
Udkommet april 2017 på CDKlassisk 
CDK 1168 


