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RUNDE FØDSELSDAGE
24. juli  Finn Savery  85 år
4. aug.  Per Enevold  75 år
15. aug.  Jakob Lau Grove  40 år
18. aug. Peder Kragerup  70 år
21. aug. Jan Glæsel  60 år
10. sept.  Joakim Pedersen  50 år
10. sept.  Michael Schønwandt  65 år
1. okt.  Bjørn Elkjer  60 år
1. okt.  Jens Klüver  70 år
3. okt.  Allan Andersen  70 år
10. okt.  Ture Larsen  60 år
11. okt.  Thomas Jaque  50 år
11. okt. Niels Borksand  75 år
22. okt.  Bo Holten  70 år
23. okt.  Jørgen Fuglebæk  65 år
11. nov.  Niels Abild  80 år
17. nov.  Niels Peter Gudbergsen 70 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke

VIGTIGT
Alle medlemmer bedes tjekke mailadresse 
m.m. på vores hjemmeside i adresselisten. 
Vi sender vigtige Nyhedsbreve ud med 
jævne mellemrum - så kontroller venligst 
om Jeres oplysninger er korrekte.

HÆDERSPRIS
Marilyn Mazur modtog i efteråret Wilhelm 
Hansen Fondens Hæderspris.
I 2017 blev fire personer udover Mazur 
modtager af denne hæderspris: 
Inger Dam-Jensen, C.V. Jørgensen, Niels 
Brunse og Lars Ulrik Mortensen.

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  
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NYT OM MEDLEMMER 
 NYT FRA FORENINGEN            

  NYHEDER  ved Bodil Heister 

Medlemsblad, Presse, 
Hjemmeside, Nyhedsbreve
 Bodil Heister (redaktør)

REPRÆSENTATIONER

Fællesrådet for Udøvende 
Kunstnere Jesper Grove Jørgensen

Dansk Kunstnerråd Jesper Grove Jørgensen

Lille Skiveren  Jesper Grove Jørgensen
 
Samrådet for Ophavsret Jonas Johansen 

Copydan
Arkiv Jesper Grove Jørgensen
AVU-medier Jesper Grove Jørgensen
KulturPlus Jesper Grove Jørgensen
Verdens TV Jesper Grove Jørgensen

FACEBOOKGRUPPE
Dansk Kapelmesterforening har en luk- 
ket gruppe kun for foreningens med-
lemmer. 
Husk at melde dig ind i den.

CITAT AF PER STIG MØLLER
Du kan have verdens bedste dirigent,  
du kan have verdens bedste symfoni-
orkester, du kan have verdens bedste 
musik, men det nytter ikke noget, hvis 
der sidder to violinister nede bagved og 
peger fingre ad dirigenten.

Mindeord om Bue Lund Nielsen, 
der døde 10. februar - 94 år gammel

Jeg har mødt Bue Lund Nielsen adskil-
lige gange, men faktisk blev han pen-
sioneret fra Forsvaret samtidig med, at jeg  
blev ansat, så noget kollegialt samarbejde 
blev det aldrig til. Men både under og  
navnlig efter sin tjeneste har der altid  
stået respekt og ærbødighed for hans virke 
som dirigent ved Slesvigske Musikkorps. 
Han havde et fabelagtig godt musikøre 
(faktisk kunne han kun høre på det ene),  
var en strålende arrangør både af klas-
siske og mere populære og rytmiske gen- 
rer, og så var han - har jeg fået fortalt - en 
særdeles behagelig chef. Han står således for  
mig som indbegrebet af den ideelle mili- 
tære musikalske leder og en rigtig hæders-
mand.                                          Erik Hammerbak

Jeg kan så supplere med, at Bue blev an- 
sat heroppe ved daværende 3. Regiments 
Musikkorps som basunist (baryton) i 1949  
og var her, til han blev udnævnt til musik-
dirigent ved 2. Regiment, senere Slesvigske 
Fodregiment i 1953. Vores musikkorps var jo  
i den periode (1941-1953) midlertidigt pla-
ceret ved Dragonregimentet i Randers for 
derefter at flytte “hjem” til Viborg. 
                                         Hans Erik Christiansen

Bue Lund Nielsen var dirigent her i Ha- 
derslev, da jeg blev ansat i 1964. 
Desværre stoppede han i frustration over 

de daværende besætningsforhold i starten 
af 1970’erne.
Han var uddannet organist fra Musikkon-
servatoriet i Aarhus, men kom ikke til at 
virke som organist. På et tidligt tidspunkt 
kom han som basunist til det daværende 
militærorkester i Randers, og det bragte 
ham i 1953 til 2. Regiments Musikkorps i 
Sønderborg. Korpset blev året efter flyttet 
til Haderslev og fik navneændring til 
”Slesvigske Fodregiments Musikkorps”.
Gennem 20 år var han en markant diri- 
gent. Ligeså var han en bemærkelsesværdig 
dirigent for et af Danmarks bedste har-
moniorkestre, ”Tonica” i Århus, hvortil han 
troligt kørte hver tirsdag aften.
Han var i landsdelen kendt som dirigent 
for ”SASO” (Sønderjyllands Amatør Sym-
foniorkester), hvilket han bragte op på et 
meget højt niveau.
I 1953 skabte han dog store overskrifter, 
da han meddelte sin afgang fra forsvaret i 
forbindelse med en sparerunde. Årsagen 
var, at man fjernede de værnepligtige mu- 
sikere fra musikkorpsene, som reduce- 
redes til de kun 16 fastansatte musikere. Bue  
følte, det var et udtryk for ringeagt af de 
musikalske kvaliteter i musikkorpset, og  
sagde op. Arbejdsløs blev han ikke. Han  
fortsatte som leder af Haderslev Musikskole, 
ligesom han kastede fornyet energi ind i sit 
dirigentarbejde i de to førnævnte orkestre.
I 1993 kunne Bue Lund Nielsen så lægge  
dirigentpinden til side ved sin afskedskon-
cert med SASO.              Flemming Rasmussen

BESTYRELSENS KONSTITUERING

Formand Jesper Grove Jørgensen

Næstformand Henrik Vagn Christensen

Kasserer Peder Kragerup

Sekretær  Bodil Heister

Bestyrelsesmedlem Jonas Johansen

Suppleanter Jørgen Lauritsen
 Jonas Viggo Pedersen

Forretningsudvalg 
 Jesper Grove Jørgensen
 Bodil Heister
 Peder Kragerup

Økonomiudvalg Peder Kragerup 
 Jesper Grove Jørgensen
 Jonas Johansen

Kontrakter, Forhandling
 Jesper Grove Jørgensen

Koncertudvalg Jesper Grove Jørgensen 
 Bodil Heister 
 Henrik Vagn Christensen

Kursusudvalg Jesper Grove Jørgensen 
 Jonas Johansen
 Jonas Viggo Pedersen
 Jørgen Lauritsen
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FORMANDEN MENER
Jesper Grove Jørgensen

HAR MEDIEFORLIG OG 
PUBLIC SERVICE NOGEN 
BETYDNING FOR OS KAPELMESTRE? 

Ja - selvfølgelig har det det. Først og 
fremmest er det betydningsfuldt for os 
som samfundsborgere i almindelighed, 
at vi kan se og høre danskproduceret 
indhold på TV og i radio, herunder ikke 
mindst danskproduceret kunst og kultur. 
Men derudover må vi også se øjnene, at 
TV og radio er vigtige platforme for os som 
musikere; det gælder både som direkte 
medvirkende i udsendelser og koncert- 
transmissioner samt gennem afspilning 
af de mange danskproducerede fono-

grammer, som bl.a. Dansk Kapelmester-
forenings medlemmer står for. 
Regeringens udspil til et kommende 
medieforlig understøtter bestemt ikke 
ovenstående betragtninger. Hvis vi skal 
styrke dansk kunst og kultur, er vejen 
bestemt ikke at skære voldsomt ned på 
mediestøtten, som regeringen forslår 
– mange hundrede millioner står til at 
forsvinde fra public service-produktionen. 
Ikke mindst kan den store nedskæring 
af DR’s budgetter ikke undgå også at 
få betydning for musikproduktion og 
musikformidling. DR er uden undtagelse 
landets største kulturinstitution - også 
hvad angår musikproduktion - og det er 
ikke til at se, hvem der i givet fald kan 
overtage dele af denne produktion. 
Det er vel positivt, at kulturministeren 
foreslår at give tilskud til oprettelse af en 

ny, delvist reklamefinansieret TV-kanal 
med kulturelt indhold og en ny digital 
radiokanal med klassisk musik, men var 
pengene ikke brugt bedre ved at bede 
DR om at udvikle og forbedre de allerede 
bestående kanaler DRK og P2? 
Og man kan spørge sig selv, om der findes 
et særligt stort publikum til en kulturel 
TV-kanal med indlagte reklamer? 
Vi har alle vores mening om DR’s forhold 
til de udøvende kunstnere, men vi kan 
simpelthen ikke undvære en stor statslig 
institution som DR til at formidle public 
service-indhold - herunder musik. 
Dansk Kapelmesterforening vil fortsat 
sammen med de andre kunstnergrupper 
arbejde for, at det foreliggende udspil til 
medieforlig ikke gennemføres, som det 
foreligger. Vi kan ikke overlade formidling 
af dansk kultur til Netflix, Facebook o.lign.

DEN SLEMME DRENG
Pianisten og komponisten George 
Antheils erindringer mellem to 
verdenskrige

af Georg Metz

Overvejende glemt i dag,
men måske i et eller andet 
omfang på vej tilbage på 
repertoiret. I hvert fald præsenterer You-
tube flere af værkerne: klaversonater, 
symfonier, balletmusik, det hele for fuld 
skrue. Ikke just musik man nynner under 
opvasken. Men værd at bemærke og mås-
ke mere end det.
Vild og ejendommelig virker han den dag 
i dag – som forvarsel om verdens næste 
undergang. 

Amerikaneren George Antheil (1900-
1959) opnår i årene efter 1. verdenskrig 
stor berømmelse, da han i sit frivillige 
europæiske eksil, mestendels for at skrabe  
penge sammen, turnerer verdensdelen 
tynd som stjernepianist. I et af den  
underholdende, velskrevne erindrings-
bogs mest oprivende kapitler fortæller 
Antheil om professionens betingelser: 
Under hver koncert må han tre gange 
skifte tøj fra inderst til yderst. Klaverspil 
på dét niveau er hårdt arbejde. Dertil 
kommer angsten, den altid redebonne 
rejsefælle, der pludselig midt i en koncert 
melder sig ubønhørligt: angsten for ikke 
at kunne stå distancen, glemme noget 
undervejs eller rent fysisk om arme og 
ryg og om hjernen holder. Nu om dage 
hedder det at gå sukkerkold. 
Antheil gennemfører trods rystelser og 
øjeblikke af dyb håbløshed: hvad-gør-jeg-
dog-her! 
Men jo længere, han føler, han er ude, 
des større bliver bifaldet. Publikum aner 
den store satsning uden sikkerhedsnet. 
Utallige turnékoncerter lægger alen til 
berømmelsen. 

Undervejs går det op for ham, at livet 
som toptunet, ustandseligt arbejdende 
stjernemusiker ikke er livets mening. Han 
må og skal  komponere. 
Denne livsomlægning gennemfører han 
så. Og bliver i tilgift ven med Stravinsky, 
der anerkender Antheils talent og be-
gavelse. Måske hjulpet på vej ved, at 
Antheil – skildret bedårende ærligt – be- 
kender sit skamløse fedteri for den for-
fængelige russer: Joh skam, alle unge 
amerikanske komponister beundrer ska-
beren af Sacre. Næsegrus. Belægget for 
påstanden er skrøbeligt. Antheil tvivler i 
tilbageblikket på, om overhovedet nogen 
andre end Antheil selv var så begejstret for 
Stravinsky. Men et stormfuldt venskab er i 
hvert fald etableret på en hvid løgn. 
George Antheil skriver som antydet mor-
somt og i en egen intensitet drevet af et 
unægtelig desperat temperament, der dog 
med årene finder et mere roligt leje. Nu 
og da i senfamiliens skød med lille søn 
på knæet strejfes benovelsen af at kende 
så mange berømtheder: Cecil. B. De Mille, 
Stokowsky, som bliver en meget nær ven, 
Salvador Dali, etc.

Inden da i et næsten Stephan Zweig’sk 
afsnit tager Antheil bekymret for ikke 
at sige fortvivlet afsked med den gamle 
verden. Allerede i 1922 aner han, hvor det 
bærer hen. Et skræmmende sammenstød 
med en intimiderende tjener på en berlinsk 
restaurant foregriber i Antheils erindring 
nazismens brutalitet. Her tæller kun vilje 
til kamp og modstand. Tjeneren lægger 
datoen på regningen, Antheil protesterer. 
Tjeneren truer, Antheil betaler. Foran sig 
på det glasbord han sidder ved, har han 
lagt sin amerikanske avis. Under avisen 
holder han højre hånd. Nu løfter Antheil 
lillefingeren. Og med al den kraft den pro-
fessionelle pianist har akkumuleret der,  
hamrer han fingeren ned i glaspladen, så 
den revner med et knald. Tjeneren kan jo 
ikke se, hvad der er sket under avisen, men 
er klar over, at et glasbord er revnet og farer 
rundt i lokalet for at finde en skyldig til at 
betale. Antheil samler sine ting sammen  
og forlader restauranten. Kunsten har 
vundet over rå magt. Antheil foregriber 
samtidig den kampvilje, der skulle til for 
at overvinde ondskaben.

I sit hus i Cagnes, året er 1939, hvor 
Frankrig bereder sig på krig, ser Antheil, 
at Europa står foran katastrofen, og denne 
gang bliver intet mere som før. I denne 
situation genopdager forfatteren sig selv 
i amerikaneren fra Trenton; han vender 
hjem og bosætter sig i, af alle steder, 
Hollywood. 
En af George Antheils naboer er den 
da herostratisk berømte, billedskønne 
filmstar Hedy Lamarr. Foruden talent 
og udseende besidder Lamarr betydelig 
matematisk og teknisk begavelse. Sam- 
men med Antheil (men mest Lamarr)  
udvikler de to et hemmeligt kommuni-
kationssystem til brug for styring af 
torpedoer. Kompagniskabet Lamarr/
Antheil er så avanceret, blandt andet 
på grundlag af Antheils idéer om selv-
spillende koordinerede klaverer, at sys- 
temet først udvikles til praktisk brug 
i militæret et par år efter Antheils tid- 
lige død. Systemet er ydermere forud-
sætningen for den jo langt senere Blue-
tooth og GSM-teknologi.

Selvbiografien med den sigende titel  
Bad Boy of Music er en indlysende god 
introduktion til et livsværk, der som sagt 
kan være undervejs tilbage på trapperne. 
Denne anmelder har i anledning af læs-
ningen lyttet efter på Tuben og fået blod på 
tanden. Det er trods alt ikke hverdagskost 
således at (gen)opdage en komponist, der 
oven i købet kan skrive. 

BØGER FRA HYLDEN

Gramex forvalter de udøvende kunstne-
res rettigheder i forbindelse med offentlig 
fremførelse af musikken i radio, TV, dis-
koteker, butikker og lign. Den ene halvdel 
af de penge, der indhentes, går til fordeling 
blandt de udøvende kunstnere; altså alle 
de musikere og sangere, der medvirker på  
indspilningerne. Den anden halvdel går til  
pladeselskaber, musikselskaber, producen-
ter eller fremstillere.

Copydan Verdens TV håndterer ophavs-
rettigheder i forbindelse med distribution af 
danske og udenlandske tv- og radiokanaler. 
Desuden håndterer Copydan Verdens TV 
en række digitale tv-tjenester som fx Start 
Forfra, der giver danskerne nemmere og 
mere fleksibel adgang til tv-indhold.

Copydan AVU-medier søger at sikre de 
danske skoler og uddannelsesinstitutioner 
adgang til audiovisuelt materiale (tv, spil-
lefilm m.m.), som kan gøre undervisningen 
levende og tidssvarende. De penge, som 
brugere, dvs. primært skolerne, betaler for  
at kunne anvende fx film, tv og radio i un- 
dervisningen, går til de kunstnere og kul-
turproducenter, som har skabt værkerne.

Copydan KulturPlus sikrer, at der bliver  
afregnet vederlag til kunstnere og kul-
turproducenter, når der sælges blanke 
kopimedier i forretningerne. Pengene fra 
ordningen kompenserer kunstnere og 
kulturproducenter for tabene ved lovlig 
privatkopiering af musik, tv og film.

Copydan Arkivs vigtigste opgave er at 
løse de komplicerede ophavsretslige pro- 
blematikker, som er forbundet med gen-
anvendelse af store mængder af gamle 
radio- og tv-udsendelser.

Performex er en forvaltningsorganisation, 
som skal sikre alle musikere, sangere m.fl.  
deres vederlag for retransmission på lige  
vilkår og på baggrund af deres faktiske 
medvirken.

Retransmission er fx det, som finder sted, 
når radio- og tv-signaler modtages og 
viderefordeles i fællesantenneanlæg m.v. 
De vederlag, som Performex administrerer, 
er opkrævet hos brugerne af Copydan.

Dansk Kunstnerråd er en tværfaglig or-
ganisation for de professionelle kunstneres 

organisationer i Danmark med henblik på 
samarbejde på det kunst- og kulturpoli-
tiske område. 
Dansk Kunstnerråd har til formål at vare- 
tage kunstens og de professionelle kunst-
neres kulturpolitiske placering i samfundet,  
herunder at arbejde for de professionelle 
kunstneres interesser i politisk, retslig, øko-
nomisk og social sammenhæng.

Fællesrådet for udøvende kunstnere er et 
samarbejdsorgan af faglige organisationer, 
hvis medlemmer har udøvende kunstnerisk 
arbejde som erhverv. Fællesrådet har til op-
gave at medvirke til håndhævelse, fremme 
og udvikling – nationalt og internationalt –  
af udøvende kunstneres rettigheder. Fæl-
lesrådet er derudover debatforum for 
udøverorganisationerne.

Samrådet for Ophavsret er et uformelt 
samarbejde mellem alle organisationer, der 
repræsenterer ophavsmænd og udøvende 
kunstnere. Formålet med samarbejdet er at 
skabe mulighed for at drøfte ophavsretlige 
spørgsmål af fælles interesse

Samejet Lille Skiveren er ejer af kunst-
nerboligen Lille Skiveren. Dansk Kapel-
mesterforening indgår sammen med 8 
andre kunstnerorganisationer som ejer.

DANSK KAPELMESTERFORENING ER REPRÆSENTERET  
I FØLGENDE ORGANISATIONER/FORENINGER:
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LIVET I LIVGARDEN
HVORDAN SER EN HVERDAG UD 
FOR KONGEHUSETS HUSORKESTER
af Bodil Heister

fortsættes på næste side....

Klokken 8.45 ankommer jeg 
til Stærekassen en fredag i 
marts, hvor jeg møder mu-
sikdirigenten David M.A.P. Palmquist. 
Jeg skal følge en dag med Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps.
Stærekassen er Musikkorpsets koncertsal 
og øverum, og orkestret skal have prøve 
på deres søndagskoncert på Fredensborg 
Slot, hvor Dronningen afholder hæders-
tegnstaffel, som bliver uddelt for hhv. 25 
og 40 års tjeneste. I år er det flyvevåbnet, 
som får overrakt medaljer, kommende år 
er det søværnet, næste gang hæren - og der 
bliver ofte inviteret de vigtigste og højest 
placerede officerer  i det pågældende værn.
”På Fredensborg er der en stor kuppelsal i 
midten, hvor der er dækket op til middag. 
På første sal er der en balkon hele vejen 
rundt, og musikkorpset sidder inde i et af 
værelserne med åben dør og spiller, mens 
folk spiser. Der er for rungende en akustik, 
fordi det er en kuppel, så vi kan ikke spille 
på balkonen. Det giver en nogenlunde 
lyd, selvom vi spiller i et værelse, men de  
kan jo ikke nyde synet af os. Når vi er 
kommet til det sidste musikstykke til taf- 
lets udgang, spiller vi endelig ud på bal-
konen”, fortæller David.

Prøven er slut halvanden time senere, hvor-
efter musikerne skal vandre fra Stære- 
kassen til kasernen i Gothersgade - ved 
Kongens Have - og iføre sig uniformer og 
bjørneskindshuer.
Klokken 11.20 stilles der op foran kasernen. 
Præcis klokken 11.30 går musikkorpset, 
tambourkorpset og garderne vagtparade 
gennem Rosenborggade til Købmager-
gade, videre til Strøget, over Kgs. Nytorv 
til Amalienborg. I alt en march på 30 
minutter.

Klokken 12.00 er der vagtskifte på plad- 
sen ved Amalienborg, og korpset spiller 
tre musikstykker efter vagtskiftet, med  
mindre det er meget blæsende og styr-
tende regn. Og denne dag er det ikke kun 
meget blæsende, men simpelthen et usselt 
bidende koldt vejr med slud og sne. Jeg 
spadserer med Livgarden på hele turen, 
og jeg er temmelig gennemblødt, da vi 
når frem. Politiet er der til at bane vejen 
mellem nysgerrige turister, cementblokke 
og metroarbejde. 
Jeg undrer mig over, hvordan musikerne 
kan marchere og spille på en gang, alt 
imens den iskolde blæst og sneslud gør 
noderne og instrumenterne drivvåde. U- 
troligt nok lyder korpset forbavsende vel-
oplagt. 

Ved marcherne bliver der oftest brugt  
klarinetter af kunststof, så koncertkla-
rinetterne af træ bliver sparet til indendørs 
koncerter. Træinstrumenter tager mere  
skade end messinginstrumenter. Ligeså  
er der også både parade- og koncert-
messinginstrumenter. Der er også forskel  
i tyngden på dem, en vagtparadetuba 
vejer 7-9 kilo, hvorimod en koncerttuba 
vejer 12-13 kilo.
Alle messingblæseinstrumenter skal være 
forsølvede for synets skyld – en gammel 
bestemmelse. 
Piccolofløjter revner ofte i vind og vejr, så 
de må limes.
Hvis det regner for voldsomt, bliver no- 
derne puttet i lommen, og så må der spil-
les udenad.

Denne fredag bliver der ikke spillet kon-
cert på pladsen, fordi vejret simpelthen er 
for slemt.
Musikdirigenten hilser på vagtkomman-
døren og får et glas portvin i vagtstuen. Det 
er gammel tradition, og der er kun portvin 
til musikdirigenten og stabstambouren! 
Efter en kort pause marcherer korpset 
tilbage igen, atter spillende og med et 
andet repertoire.
Der bliver lagt et musikprogram for hver 
dag, både til marcher og ved den lille 
koncert på pladsen foran Amalienborg. 
Musikkorpset er kun med på parader, når 
Majestæten har residens på Amalienborg, 
det kaldes Kongevagt.
Der er ligeledes musik med, når Rigs-
forstanderen residerer på Amalienborg, 
det hedder Løjtnantsvagt. Rigsforstander 
kan feks. være Kronprinsen, Prins Joachim 
eller Prinsesse Benedikte. 

Da vi kommer tilbage til kasernen, bliver 
jeg sat på et kontor for at vente, mens 
musikdirigenten klæder om.
Mit blik falder på et billede på væggen af  
Abel Spendabel (som vi kender fra børne-
sangen) med kæmpe langt fuldskæg. Abel 
har eksisteret i virkeligheden, en lille tynd 
mand med et langt sort skæg. I gamle dage 
skulle stabstambouren nemlig have et stort 
fuldskæg for at se frygtindgydende ud. 
Hvis man ikke havde et fra naturens hånd, 
fik man et kunstigt sat på … lidt ligesom 
julemanden. 
Musikdirigent David kommer tilbage i 
civil. 

Når I går march, er der så et nøjagtigt 
marchtempo, man skal følge?
”Ja, vi går i tempo 108. Vi holder tradi-
tionen, som blev bestemt af kongen i 
1837”, fortæller David. 
”I Tyskland er tempoet 114. I Frankrig 
og USA er det hurtigere - omkring 120. 
Danmark er det land, hvor man marcherer 
langsomst. Det giver et karaktertræk på 
de marcher, vi spiller. Hvis man hører 
en fransk march, kan den virke let og 
kvik, hvor den danske måske kan virke 
lidt mere værdig pga. det langsommere 
tempo. Hvert land har deres egne marcher 
og traditioner.
I 1837 blev tempoet ændret hos os. Al den 
musik der findes inden, er smidt ud. De 
tidligste nodebøger, vi har i dag, er fra 
1850. 

Hvis vejret er gråt og trist og regn er 
det muligt, at tempoet kan falde en lille 
smule.”

Da Prins Henrik døde og skulle  
begraves, marcherede og spillede man  
så i et langsommere tempo? 
”De dage, vi gik gennem byen ved Prins 
Henriks død, gik vi uden musik, ingen 
spillede en tone, man hørte kun trom-
merne. Korpset spillede derimod foran 
kirken. Vi spillede Prins Henriks Hon-
nørmarch og Hartmanns Sørgemarch. Og  
den blev så spillet i tempo 60. Hartmann 
komponerede sin sørgemarch til Thor-
valdsens bisættelse i 1844”.

Musikkorpset
Trommerne har eksisteret siden for-
historisk tid. Trommen anvendtes som 
signalmiddel helt til 1848, hvor den 
blev afløst af signalhornet. Trompeterne 
bidrog ved forskellige festlige lejligheder, 
men først og fremmest til at forkynde 

monarkens ankomst.
Den Kongelige Livgardes Musikkorps er 
verdens ældste harmoniorkester oprettet i 
1658 af Frederik 3. 
I dag er musikkorpset på 36 professionelle 
konservatorieuddannede musikere (både  
mænd og kvinder), som skal til konkur-
rence ligesom i et symfoniorkester. 
Alle skal kunne marchere og være ind-
stillet på at bære uniform og kunne indgå 
i forsvaret. Kravene er, at man skal kunne 
sproget og være minimum 175 cm i høj-
den. 70% af tjenesterne er gående eller 
stående opgaver. Musikkorpset udfører 
ikke militært arbejde. 
Deres værnepligt skal være afklaret for  
mændenes vedkommende inden ansæt-
telse. 
Tambourkorpset derimod starter som 
værnepligtige og er ansat som soldater, 
men lærer at spille trommer eller fløjte - og 
kun det; de er decideret soldater.

Livgarden holder til i kasernen på Got-
hersgade ved Kongens Have. Området 
var oprindelig et orangeri.
Kongens Haves historie startede i 1606, 
hvor den haveinteresserede Christian 4.  
opkøbte et stykke jord uden for Kø-
benhavns nordøstlige voldanlæg. Her  
byggede han det, der senere blev Rosen-
borg Slot, og anlagde en have. Haven 
skulle forsyne hofhusholdningen på Kø- 
benhavns Slot med frugt og grønt og 
fungere som lysthave for kongen. Haven 
dannede ramme om ringridning og andre 
aktiviteter, som skulle underholde kongen 
og hans gæster.  

”Militærmusikken har ikke været så ud-
viklet, som den er nu”, fortæller David. 
”Dengang var der kun trommer, fløjter og 
enkelte trompeter. Men da der i slutningen 
af 1700-tallet/starten af 1800-tallet blev 

knyttet blæserensembler til hvert hof, 
så udviklede militærmusikken sig. Man 
trængte til mere pomp og pragt. Russerne 
havde et flot militærkorps, så ville preus-
serne også have et, og sådan spredte det 
sig mere og mere. Blæseinstrumentet 
blev jo også udviklet, fx var ventiler ikke 
opfundet før 1814, så man spillede kun 
naturtonerne. Det løste man på sin vis 
ved at have flere horn, et par stemt i Eb, et 
andet par stemt i Bb, så man kunne dække 
flere toner ind. Det kan man studere i 
vores nodebibliotek.
Indtil 1949 spillede man på ventil-
tromboner, og der marcherede klarine- 
tisterne forrest. Men så kom træktrom-
bonerne, og da de fylder en del mere, blev 
de sat til at gå forrest.
Det er måske sjovere at være musiker i  
Livgardens Musikkorps, fordi musikerne  
har mere at gøre end i et symfoniorkester, 
hvor der er mange pauser i musikstem-
merne. Her spiller de stort set hele tiden”, 
fortæller David.

Hverdagen i musikkorpset
Det er Den Kongelige Livgarde, der op-
retholder vagten omkring den kongelige 
familie og de kongelige slotte og palæer. 
”Det er faktisk vores største indenlandske 
operative opgave.
Det betyder også, at når Dronningen er  
på Gråsten Slot, så er det Livgarden, der  
står vagt, og vagtafløsningen om fre- 
dagen er med musik. Og det er Liv-
gardens Musikkorps samt Livgardens 
Tambourkorps, der spiller. 
Og hvorfor om fredagen? 
Jo, det er nemlig dér, at officerer og gardere 
skifter. De er der i en uge ad gangen, og der 
kommer derfor et nyt hold om fredagen.
Det er sjældent, at der er musik på Mar-
selisborg i Århus. Det er stadigvæk Liv- 
garden, der står vagt, men der er ingen  
større vagtafløsninger. Kun ifm. Dron-
ningens fødselsdag, hvis den falder i  
påsken, hvor dronningen er på Marse-
lisborg. Så er vi med dér”.

“Musikkorpset skal være til rådighed 
hele året på alle døgnets timer alle ugens 

Stabstambour Abel, 1891-1898 med 
to piberdrenge
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dage; når som helst Dronningen har brug 
for det. Men korpset kender som regel 
deres vagter i god tid, på nær hvis der 
sker noget uventet. Som regel har de en 
ugentlig fridag. Det er heller ikke altid at 
hele harmoniorkestret spiller, der er flere 
små messing- og træblæserensembler.
Musikkorpset skal spille til statsbesøg og 
modtagelser, taffelmusik på slottet, for 
forsvaret ved højtideligheder, vagtskifter, 
koncertvirksomhed og udlandsrejser, fx 
i Kosovo, hvor korpset var på besøg på 
Camp Olaf Rye i 2006.
Og når dronningen er på Fredensborg er 
Livgarden med, for der er også vagtskifte 
på Fredensborg”. 

Hvad er Stabstambourens funktion?
”Ved marcher går stabstambouren forrest 
og markerer overgangene, mens trom- 
merne spiller. Tambouren markerer 8 tak-
ter før orkestret skal falde ind, han giver 
tegn igen ved 4 takter før osv. Der er også 
bestemte tegn til tambourkorpset. Han 
skal desuden tage hensyn til de trafikale 
problemer, og hvor man må snævre ræk- 
kerne lidt ind, dér må han sørge for, at 
orkestret ikke spiller. Over dem alle fun-
gerer vagtkommandøren, der står med sin 
sabel og giver ordre. 
De allerbageste i rækken er garderne, 
som er soldater, der har geværer, og det er 
skarpladte våben!
Stabstambouren og musikdirigenten bærer 
officerssabler. Det er temmelig tungt at 
gå rundt med, selvom der er kroge på 
uniformen og i bæltet til at fæstne med. 
Garderne bærer sabler, men musikerne 
bærer ikke længere sabler, som de gjorde 
for 100 år siden.
Når der bliver spillet den lille koncert 
med tre numre på slotspladsen, går mu-
sikdirigenten frem og gør honnør for 

stabstambouren, som siger: ”Musikkorp-
set stiller med 36 mand!”. Musikdirigen-
ten siger: ”Mange tak. Musikkorps rør!”

Korpset træner ikke på selve Amalienborg. 
De fleste har været med i mange år, og når 
der kommer nye musikere til, indordner 
man sig bare. Selvfølgelig skal de nye 
musikere gennemgå eksercitsen, prøve 
uniformer osv. Man skal selv passe 
sin uniform og pudse støvler og vaske  
skjorter. Eksercitsbasen er det primære 
for et nyt medlem. Man træner at kunne 
marchere samtidig med at holde over-
kroppen i ro for at kunne spille på sit 
instrument, så det kun er benene, der går, 
uden at man vipper med overkroppen.

Historien om bjørneskindshuerne og 
tambourstaven

Jeg sidder nu på Stabstambour Søren 
Rønløvs kontor. 
I garderoben hænger adskillige typer tunge 
uniformer, kæmpe uldkapper og sabler og 
de imponerende tambourstave, der står i et 
særlig stativ.
”Bjørneskindshuerne blev indført, fordi 
folk ikke var så høje dengang”, fortæller 
Søren Rønløv. 
”Folk skulle syne højere, og man skulle se  
mere frygtindgydende ud. Huerne er lavet  
af canadisk bjørn. Og det skal være cana-
diske bjørne, som er sort/brune. De bliver 
syet i Danmark og er pænt dyre, men de  

går i arv til musikerne og garderne. Hage- 
remmen skal sidde på en bestemt måde. 
De havde før i tiden en særlig funktion, 
da de blev brugt i kamp, hvor hagerem-
men havde en praktisk betydning, idet 
de beskyttede mod sabelhug. Der er fæst-
net en fangsnor i huen, i tilfælde af at 
bjørnehuen bliver flået af, så har man den 
stadig på sig.
Under en bjørneskindshue kan der en hed 
sommerdag nå en temperatur op til 50 
grader!”. 
Der er to tambourstave. Jeg tager den ene  
op, som er af massivt sølv og er helt ek- 
stremt tung, det må være virkeligt an-
strengende at bevæge den op og ned 
over hovedet, mens man marcherer. 
Gallastaven er fra 1806, og den bliver kun 
brugt til gallaarrangementer. 
”Da min forgænger pudsede sølvvåben-
skjoldet, gik det pludselig i stykker, fordi 
det var så skrøbeligt. Det var fra før 1800- 
tallet, men man fik det repareret, så man 
igen kunne se den norske løve og de tre 
kroner fra Sverige, Norge og Danmark.
Så bærer man jo også sine medaljer. Hvis 
man har været i garden i 25 år, får man 
medalje. Jeg er fx  Ridder af Dannebrog, og 
David har Ridderkors af Falkonerordenen. 
Man har ordenerne på uniformen, men i  
dag, hvor det er hundekoldt, har vi frak-
ke/kappe udenpå uniformen. 
Tungt overtøj hæmmer bevægelserne, 
stive kraver klemmer halsen, og handsker 
er ikke optimale for finmotorikken, og min 
stav er meget tung at løfte op og ned, så 
det kræver ”sin mand”…, fortæller Søren.

Nodearkivet
David og jeg vandrer igennem den hi-
storiske samling, hvor der høres musik, 
hver gang man træder ind i et nyt rum. Der 
kan man se huer og uniformer og sabler 
igennem tiderne. Nogle af bjørnehuerne 
er fra 1795.

Vi kommer til en aflåst dør med et nøgle-
skab. David er en af de få, der har nøglen til 
det hellige nodearkiv, som er bag lås og slå. 
Jeg bliver vist rundt blandt en mængde 
nodeskabe. Det pudsige ved, at alt er bag 
lås og slå, er, at skabene på ingen måde er 
brandsikre. Man har længe haft planer om 
at digitalisere alle noder og brandsikre 
skabe, men det er hundedyrt. Hvis der 
bliver brand, er det hele væk! 
De ældste nodebøger og partiturer er fra 
1850 og smukt og sirligt håndskrevne. 
De små nodebøger, man brugte til 
marcher, er bevaret, men limet sammen 
her og der, hvor man kan se resultater af, 
hvordan de har taget skade af vind og vejr. 
”Vi har regnet ud, at det vil tage 85 år med 
en normal arbejdsuge, hvis alt skal skrives 
rent”, fortæller David. 

Hvilke tanker gør du dig om ned- 
skæringer indenfor militærmusikken?
”Man håber jo hele tiden på det bedste. 
Man vil gerne sørge for, at man har en  
eksistensberettigelse. Vi er ikke så be-
kymret for Livgardens vedkommende, vi  
har jo vores Kongehus, og de fleste af vores 
tjenester er for dem. De små musikkorps, 
Prinsens Musikkorps i Skive og Slesvigske 
Musikkorps i Haderslev, er måske mere 
udsatte. 
Forsvarets tre professionelle musikkorps 
er alle ansat af netop Forsvaret, og vores 
eksistensgrundlag er derfor også de op-
gaver, som vi løser for Forsvaret. Ved 
Livgarden har vi så bare en særlig opgave, 
netop vores tilknytning til Kongehuset. Og 
den går helt tilbage til dengang, Frederik 
III oprettede Regimentet som kongehusets 

personlige vagtstyrke. Derfor har netop vi 
altid haft en særlig tilknytning dertil, som 
de andre musikkorps og regimenter ikke 
har, og deres opgaver er derfor primært 
de opgaver, som Forsvaret stiller. De 
andre musikkorps får skam også lov til at 
løse nogen opgaver for Kongehuset fra tid 
til anden, hvis Dronningen ønsker at høre 
nogle andre end os …

Traditioner er en vigtig del, og forsvaret 
er en kulturbærende institution. En del af  
forsvaret er at forsvare Danmark med 
krudt og kugler, en anden del er at for-
svare de danske idealer og vores kultur, 
og det, der kendetegner et folk, er jo netop 
kulturen. 
Meget af det musik, vi spiller til parader 
og tafler, er Lumbye, musik, der er blevet 
spillet i 150 år.
Noget af det finere nyskrevne koncert-
salsmusik, som bliver spillet af symfoni-
orkestrene, bliver måske efter en koncert 
hevet frem igen efter 70 år. Men den 
musik, militærkorpsene spiller, bliver 
brugt igen og igen, fx Lumbye. Der er 
naturligvis også mange andre, der har sat 
præg på vores repertoire.
Det er vigtigt at holde fast ved rødderne, 
samtidig med at man naturligvis skal for-
ny sig. Men vagtparaderne er standard-
repertoire. Vi spiller forskelligt repertoire 
dag for dag, så det bliver alsidigt for mu- 
sikerne”, fortæller David M.A.P. Palmquist. 

På vej ud møder jeg Orkesterchefen Eric 
Otto Stuhr Enstrøm, sådan en er der nem-
lig også, og han er administrerende chef. 
Eric har her i år fået tildelt Ridderkorset 
af Dannebrog af Dronningen på hendes 
fødselsdag i april. 

Musikdirigenten var omkring 1800-tallets 
begyndelse en person, der med en stav 
dunkede i gulvet for at styre orkestret. 
I Danmark blev titlen musikdirigent først 
indført i hæren i 1922. 
Der fandtes ingen officiel dirigentuddan-
nelse her i landet. Ikke før 1942, hvor 
der endelig opnåedes aftale om en diri-
gentlinie på Musikkonservatoriet.
Vores medlem af Kapelmesterforeningen, 
Peter Harbeck tog diplomuddannelse i 

orkesterdirektion i 1996, og et halvt år før  
hans eksamen blev stillingen som mu-
sikdirigent slået op.
”Jeg havde egentlig forsvoret at søge den,  
fordi det også var en stilling som mili-
tærchef og en stilling med megen admin-
istration”, fortæller Peter. 
”Men min professor på konservatoriet 
spurgte, om jeg ville komme til at dirigere, 
og det kunne jeg svare ja til. Take it, var 
hans ord og det lykkedes så, oven i købet 
to gange, da det var en åremålsstilling på 
max 6 år. 
Jeg var musikchef for Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps i 13 år fra 1996-
2009. 
Det sidste halve år før min eksamen, 
hvor jeg jo burde have været begravet i  
partiturer, var jeg i stedet begravet i  
regulativer, militære skrivelser og blan-
ketter. Hvis f.eks. en musiker skulle have  
repareret et instrument, måtte jeg først 
udfylde en rekvisition om at måtte få 
den repareret og så aflevere den på kom-
mandantskabskontoret. Derfra blev den 
sendt til et andet kontor for at få påført et 
særligt rekvisitionsnummer. Når denne 
så kom tilbage til mig, kunne jeg endelig 
kontakte instrumentmageren. Og sådan 
var der mange besynderlige udfordringer. 
Og dengang var jeg stort set ene om at 
køre biksen. 
I dag kan jeg på mine efterfølgeres veg-
ne glæde mig over en godt bemandet ad-
ministration”, afslutter Peter Harbeck.

Peter modtog Dronning Ingrids Minde- 
medalje i forbindelse med hendes be-
gravelse og så ellers 25-års-hæderstegnet.



Side 10    Blad 69    Sommer 2018 Sommer 2018  Blad 69    Side 11

JACOB GADE III

af Toke Lund Christiansen

TANGO JALOUSIE

Tangoen, som dans, blev først 
præsenteret i Paladsteatrets marmorsal 
ved en danseopvisning. Marmorsalen  
blev ellers i 1920’erne brugt til bokse-
kampe med efterfølgende middag eller  
tedansant. Men inden da havde man i  
private cirkler dyrket den nye provo-
kerende dans og bl.a. i hjemmet på 
Nørrevold hos Jacob Gades ven fra ung- 
domsårene, Peter Nansen, hvor tangoen 
passede fint ind i et champagneboblende 
og dekadent miljø. 
 
I 1924 komponerede Jacob Gade en 
Tango Blues, men han havde aldrig 
skrevet en rigtig tango, da lynet, i næsten 
bogstaveligste forstand, slog ned i ham. 
Den ydre anledning havde kun ringe 
betydning. Han skulle skrive ny og 
passende musik til Paladsteatrets 24-
mand store stumfilmsorkester. Filmen 
hed Don Q og var med Douglas Fairbanks 
junior i en altdominerende hovedrolle. 
På en enkelt dag under sommeren havde 
Jacob Gade komponeret en tango. Han 
har selv fortalt, hvordan han gik tur og 
blev overrasket af et voldsomt uvejr. Da 
han kom hjem, skrev han sin Tango Jalousie 
og stort set, som den kom til at blive. 

Den første fremvisning var sat til den 14. 
september 1925, og Gade spillede selv 
tangoens violinkadence. Selv har Jacob 
Gade fortalt, at det var to begivenheder, 
der satte ham i gang. Den ene var det 
voldsomme tordenvejr, hvor han i sin 
mølle i Tibirke oplevede naturens kræfter 
på en skræmmende måde. Dette tror vi 
på. Inspiration behøver ingen færdige 
fortællinger. Den er en kim, en lille 
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begyndelse der, som i en drøm man se-
nere vil huske, blot er det halmstrå, man 
kan klynge sig til, for så kommer resten om 
ikke af sig selv så i en naturlig rækkefølge 
og orden. Gade kunne også fortælle, at 
hans anden inspirationskilde stammede 
fra et i de dage meget omtalt jalousimord, 
og at dette var refereret i aviserne. En 
mand var blevet skudt af sin elskerinde. 
Men måske er hele jalousitemaet mere 
komplekst for Jacob Gade, for han havde 
tidligere haft det helt tæt på sit eget liv. 
 
I samlivet med skuespillerinden Elna 
From havde forholdet været turbulent 
og stormomsust. Hun havde, inden hun 
traf ham, haft en betydelig karriere som 
skuespiller ved Dagmar Teatret, men sin 
største succes opnåede hun i det ledende 
parti i Strindbergs skuespil Pelikanen. 
Da Gustav Esmann var direktør på 
Casino, spillede hun hovedrollen i hans 
skandaleramte skuespil Magdalene, der 
omhandler de prostituerede og samtidigt 
var et angreb på sædelighedspolitiet. Elna 
From havde, for at flytte sammen med 
Gade, ladet sig skille fra sin første mand. 
Desuden havde hun måttet opgive sin 
egentlige teaterkarriere, da hun indgik i 
det for omverdenen promiskuøse forhold 
med Gade. 

I den periode, hvor Gade var ansat som 
koncertmester i Lorry, gik der adskillige 
kvinder gennem hans liv. Da Elna måtte 
opleve, at Gade ikke alene var hende utro, 
men tilmed kunne overraskes i deres hjem 
med en elskerinde, blev det hende for 
meget, og hun forsøgte, plaget af jalousi, 
at tage sit eget liv. Kort derefter blev de 
skilt. 

Også omkring Gustav Esmann udspillede 
der sig et (lignende) jalousidrama, men 
denne gang med et tragisk endeligt, for 
Esmann blev skudt af elskerinden med en 
pistol. Gade skrev dengang sørgemusik 
for hornorkester til den storstilede 
begravelse. Selv om de forskellige dra-
matiske begivenheder var spredt over en 
årrække, kunne der være adskillige gode 
grunde til, at Jacob Gade blev mere end 

blot almindeligt inspireret, når temaet var 
jalousi.  
 
Jacob Gade vidste fra starten, at han havde 
komponeret noget helt særligt, og for  Gade 
selv blev det denne ene melodi, der skabte 
det hele - også det legat, der bærer hans 
navn. Selv ville han gerne have lært mere 
i sin ungdom end forholdene tillod ham, 
og derfor, som han selv har formuleret 
det i fundatsen, ”skal legatet anvendes til 
at lindre den unge talentfulde musikers 
kår, således at han, når han har vist evner, 
skal kunne uddanne sig hos kvalificerede 
lærere her og eventuelt i udlandet, uden at 
økonomiske vanskeligheder i for høj grad 
skal stille sig hindrende i vejen”.

Tangoen har i mere end et halvt århundrede 
været den mest spillede ”melodi” i verden. 
Den har været genstand for utallige be-
arbejdelser, været stemningsskabende i  
en lang række film, og så skal det dog 
huskes, at det var Arthur Fiedler og hans 
Boston Pops, der i sin tid kastede Tangoen 
op på stjernehimlen, en indspilning, der 
blev den første, der passerede millionen 
i solgte eksemplarer. Nu har Tangoen fra 
flere sider konkurrence om førstepladsen, 
men det er blot få måneder siden, at den 
atter blev indspillet i en glamourøs ramme. 
Denne gang med Wienerfilharmonikerne 
ledet af Sakari Oramo.

Augustinus Fonden har doneret 450.000 
kr. til udvikling af dirigenttalenter på 
Sankt Annæ Gymnasium. Det betyder, 
at skolen nu kan tilbyde et særligt diri-
gentforløb for fire unge i alderen 14-16  
år. Forløbet inkluderer individuel under-
visning, soloundervisning og praktik med 
de forskellige ensembler fra gymnasiet.
Den store bevilling er kommet i for-
bindelse med Augustinus Fondens 75 års 
jubilæum. 
I jubilæumsudvalget sidder blandt andet  
to medlemmer af Dansk Kapelmesterfor-
ening, dirigenterne Michael Schønwandt 
og Michael Bojesen.

Det nye dirigentforløb lanceres i for-
længelse af den årlige workshop ’Unge 
på Podiet’, hvor 16 talenter fra hele landet 
mødes på Sankt Annæ Gymnasium for at 
prøve kræfter med dirigentfaget under 
ledelse af Frederik Støvring Olsen og 
Flemming Windekilde.

Her lærer de unge om basal direktions-
teknik, partiturlæsning og får mulighed 
for at dirigere et symfoniorkester eller 
kammerkor. 
Årets workshop blev skudt i gang i fe- 
bruar og forløb over to weekender. Efter  
workshoppen blev der udvalgt fire del-

FREMTIDENS DIRIGENTSTJERNER 
SKAL UDKLÆKKES PÅ 
SANKT ANNÆ GYMNASIUM
ET TO-ÅRIGT TALENTFORLØB FOR MUSIKALSKE 
UNGE, DER GÅR MED EN DIRIGENT I MAVEN 
ved Bodil Heister     

tagere i alderen 14-16 år, der fik tilbuddet 
om et intensivt dirigentforløb på to år 
med begyndelse efter sommerferien 2018. 

Hvordan fik du ideen til at sætte dette projekt 
i søen?
”Som du ved, har jeg altid været optaget 
af at give unge mennesker de bedste for- 
udsætninger for at kunne komme videre 
og klare sig godt i deres fremtidige mu-
sikalske liv. Det har været mit store fokus  
i mit arbejde med Sankt Annæ Symfoni-
orkester de sidste 10 år og som underviser 
i orkesterdirektion på MGK og privat”, 
fortæller Frederik Støvring Olsen. 
”Idéen opstod efter mange faglige snakke 
med kollegaer og ledelse på Sankt Annæ  
Gymnasium, og derfor er vi som insti-
tution stolte af at få muligheden for at 
sætte det i værk allerede fra i år. Vi har 
med vilje ikke kaldt det en dirigentskole, 
da læringsmiljøet adskiller sig fra det,  
som vi i dag kender som ”skole”. For ek- 
sempel får de unge mennesker ikke en  
eksamen, da de jo på ingen måde er 
færdige eller uddannede efter de to år.  
Dirigentforløbet med den intensive for-
dybelse i faget blandet med en masse 
praktik skal tjene som inspiration til at 
gå videre med direktionen (kor- eller or- 
kester) på et senere tidspunkt i deres 
fremtidige musikalske liv.
Der findes i dag kun få dirigentforløb i 
Danmark, som henvender sig til unge helt 
ned til 14 år. 
Dirigentfaget er udfordrende. Man har 
ikke et instrument at øve sig på. Vil man 
være professionel pianist, kan man sætte 
sig ved klaveret og øve i mange timer hver 

dag. Men vil man være dirigent, har man 
brug for praktisk erfaring med at dirigere 
et kor eller orkester for at udvikle sit 
talent”, fortæller Frederik.

På Sankt Annæ Gymnasium er der rig 
mulighed for at få praktisk erfaring 
med dirigentstokken, da skolen har et 
stort antal klassiske ensembler, kor og 
et symfoniorkester. Gennem det 2-årige 
forløb kommer deltagerne i praktik hos 
de forskellige ensembler og modtager 
undervisning fra skolens professionelle 
dirigenter.
Undervisningen bliver tilrettelagt efter- 
middag, aften og weekender, og timean-
tallet vil svinge lidt fra måned til måned.

MÅL OM AT SIKRE FREMTIDENS DIRIGENTER
Det 2-årige dirigentforløb er et pilot-
projekt. Målet er, at forløbet bliver en fast 
del af Sankt Annæ Gymnasiums tilbud 
til børn og unge. I år er der plads til fire 
deltagere på dirigentforløbet, to med or-
kesterprofil og to med korprofil.
Frederik Støvring Olsen, dirigent for  
Sankt Annæ Symfoniorkester, og Flem- 
ming Windekilde, dirigent for Sankt  
Annæ Gymnasiekor og Sankt Annæ 
Kammerkor, vil stå for den primære 
undervisning, der inkluderer holdunder-
visning, soloundervisning, praktik, or-
kester- og korprøver, videosessions og 
evaluering m.m.
Læs mere på http://sangskolen.sag.dk/unge-
paa-podiet/

Flemming Windekilde

Frederik Støvring Olsen



af John Ehde

I mine 3 tidligere artikler 
har jeg forsøgt at beskrive 
oplevelsen af at spille i et 
af verdens mest velklingende og lyttende 
orkestre.
Da jeg er så heldig at kende en af vores 
tids fremstormende dirigenter, norske 
Eivind Gullberg Jensen, der rent faktisk 
har dirigeret Wiener Philharmonikerne, 
ville det være en optimal afslutning på 
min serie af artikler med en samtale om, 
hvordan det er at stå foran den formidable 
musikorganisme.
Jeg har kendt Eivind siden starten af 
90’erne, når han som ung ”rookie” diri-
gerede orkestret i Helsingborg, hvor jeg 
den gang var solocellist. Senere mødtes vi 
også i Wien, hvor vi nød byens kulturliv 
på alskens vis. Bl.a. husker jeg, at jeg 
lærte Eivind, hvordan man snyder sig ind  
i Musikverein til Philharmonikernes kon-
certer, uden at betale en eneste Schilling 
(som det hed den gang inden Euroen). Man 
kunne bl.a bestikke billetkontrolløren ved 
indgangen til ståplads- sektionen eller liste 
ind via musikerindgangen, tricks der nok  
er ubrugelige i dagens smuthuls-befriede 
kontrolsamfund. At nyde desserten ”Mohr 
im Hemd” (lun chokoladekage med fløde- 
skum) i Peters Operncafé var også et 
højdepunkt. 
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fortsættes på næste side....

AT STÅ FORAN WIENER 
PHILHARMONIKERNE 
SAMTALE MED DIRIGENT  
EIVIND GULLBERG JENSEN

Eivind bor i Bergen, og da jeg underviser 
ved Griegakademiet i den smukke by, 
lykkedes det mig at fange den travle 
maestro indimellem, at han skulle hente 
børn i børnehaven og have møder med 
ledelsen i Bergen Festspillene omkring 
kommende engagementer. 

Fiskeboderne i Bergen

Vi mødtes i Hotel Terminus i Bergen i 
marts måned på den berømte Whiskybar 
(dog kun med en kop kaffe), hvor vi sad 
i de rustikke lænestole ved pejsen og 
talte om Wien nu og dengang og om or-
kestertradition og klang.

Eivind Gullberg Jensen er uddannet vio-
linist og dirigent ved konservatorierne 
i Trondheim, Stockholm og Wien. Han 
har dirigeret de fleste af Europas førende 
orkestre: Concertgebouw i Amsterdam, 
Münchens Philharmoniker og Berliner 
Philharmoniker, for at nævne nogle. Men 
vores samtale begynder i studietidens 
”sturm und drang” periode:

Studier i Wien 
Eivind: ”Jeg boede og studerede i Wien i 
årene 2000-2003 og den vigtigste grund 
til, at jeg valgte Wien som studieby, var 
selvfølgelig Wiener Philharmonikerne, 
hvis klang altid har virket enormt 

tiltrækkende på mig.
Var jeg ikke på skolen eller på job, så sad 
jeg til prøver og ved koncerter, sådan var 
det. Jeg var på postgraduate udveksling 
og havde udsat min diplomkoncert i 
Stockholm for at studere med Leopold 
Hager ved Hochschule für Musik i Wien 
i et år.
I Stockholm havde jeg studeret hos finske 
Jorma Panula, med alt hvad det indebærer, 
og da jeg kom til Hager i Wien, gik der et 
stykke tid, før han accepterede mig, og jeg 
forstod hans måde at undervise på.
Jeg var temmelig selvsikker og havde 
mange idéer om, hvordan tingene skulle 
være. Når jeg f.eks. syntes, at Hager´s 
elever var lidt sløve i timerne, gav jeg  
den gas, så pianisterne nærmest faldt ned 
af stolene! 

F.eks. husker jeg, da vi lavede Beethovens 
Coriolan Overture med begyndelsens kraft-
fulde akkorder, og jeg gav alt og lidt til 
på hver akkord. Leopold Hager udbrød 
fortvivlet : ”Nein Nein NEIN! Sie diri-
gieren ja wie wäre es Mahler 9:e Sinfonie mit 
12 Hörner irgendwo und alles. So dirigiert 
man NICHT die Coriolan!”  
Jeg måtte sænke paraderne en smule, og 
lidt efter lidt gik det op for Hager, at jeg 
faktisk kunne dirigere orkestre. Så når der 
var orkesterundervisning i timerne, fik jeg 
i starten lov til at dirigere lidt, så blev det 
til mere og mere.
Jeg holdt langsomt op med at argumentere 
og lyttede i stedet til, hvad han havde at 
sige, og det endte med, at vi havde et 
godt samarbejde. En dag sagde Hager 
pludselig: ”Herrn Gullberg Jensen, jeg tror 
den østriske luft gør dem godt!”

John: ”Du var simpelthen for vild til hans 
smag?”
Eivind: ”Ja, jeg havde en stærk selvbe-
vidsthed, hvilket er en del af den finske 

skole. Som elev hos Panula ved man, hvad 
man kan, og udvikler et stærkt ego udfra 
det, på godt og ondt.”

Drømmeorkestret
John: ”Var det altid en drøm for dig at 
dirigere Wiener Philharmonikerne?”
Eivind: ”Absolut! Endnu højere end at ar- 
bejde med Berliner Philharmonikerne, som  
jeg også har dirigeret. Indtil nu har jeg  
kun dirigeret Wienerne ved seks opera-
forestillinger i Wiener Staatsoper (La Bo-
héme i 2016, Tosca i 2017 og til november 
i år Rusalka af Dvorak). Det ultimative er 
naturligvis at få lov at dirigere en koncert, 
men det er så eksklusivt, at det kan man 
ikke planlægge.”

John: ”Det haster vel heller ikke. Om 20-30 
år er du i dine bedste år som dirigent?”
Eivind: ”Ja helt sikkert ... Flere af de 
”store” er jo kommet sent til Wiener Phil-
harmonikerne. Harnoncourt f eks. og Her- 
bert Blomstedt, der vel var omkring 70 år 
ved sit første engagement med dem. De er 
kræsne de philharmonikere …”

John: ”Så du har altså ikke dirigeret Wie- 
ner Philharmonikerne ved nogen prøver 
endnu?”
Eivind: ”Nej, ikke endnu. Både til Boheme 
og Tosca var det lige-på-forestillinger, og 
således bliver det også med Rusalka til 
efteråret. Det er hårde bud.”

 - Her skal det for en ordens skyld tilføjes, 
at Wiener Philharmonikerne egentlig er et 
operaorkester, der spiller koncerter i deres 
”fritid”. De tjener deres daglige brød i 
Wiener Staatsoper og hedder her Orches-
ter der Wiener Staatsoper. Man søger sin 
stilling i operaen, og efter et temmelig langt 
prøveforløb har man ret til at titulere sig 
”Mitglied der Wiener Philharmoniker”. -

John: ”Hvad er det, der fascinerer dig mest 
ved Wienerorkestret?”
Eivind: ”Sounden, den genkendelige wie- 
nerklang. Nogle af blæserne spiller jo på  
wienerinstrumenter, horn og obo f.eks. 
Indimellem kæmper de med intonationen, 
men det kan også klinge helt fantastisk. 
Som gammel stryger er det dog stryger-

følelsen, der fascinerer mig mest.
En ven fra Berliner Phil mener, at én til én 
er de nok bedre spillere, men i Wien opstår 
der en særlig samklang, der er unik.
Det mener jeg stadig, man kan høre. 
Man-ge orkestre bliver jo mere og mere 
moderne og ensformige i deres klang, 
men jeg håber virkelig, Wienerne formår 
at beholde deres særpræg”.

John: ”Har klangen ændret sig med årene, 
og er det noget, man kan høre eller for-
nemme, tror du?”
Eivind: ”Det er svært for mig at bedømme, 
da jeg ikke har hørt dem regelmæssigt de 
seneste 10-20 år, men der er måske noget 
om snakken.
Det slår mig altid, hvor kraftigt de spiller, 
og så meget klang de producerer. Står der 
ff eller fff i noden, så bliver der åbnet op for 
sluserne på en måde, jeg aldrig har oplevet 
i noget andet orkester, jeg har dirigeret.”

John: ”Det er meget interessant at høre! 
Min oplevelse indefra orkesteret er også, 
at de spiller til på en helt anden måde end 
i andre orkestre. Klangen bliver projiceret, 
også i de svage nuancer.”
Eivind: ”Nemlig! Jeg dirigerede Sibelius 
med Berlinerne, og det var noget helt 
andet, ikke samme udspil. I Berlin spiller 
de hårdere, medens wienerne har en sær-
præget varme og blødhed i klangen.
F.eks indledningen af 3’ akt i Tosca, hvor de 
spiller med en transparens i klangen, som 
man ikke hører mange andre steder.
I Berlin måtte jeg arbejde hårdt for trans-
parensen med Sibelius 1e Symfoni. Jeg fik 
det efter en gang ved prøverne efter at 
have gentaget samme sted fire gange”.

John: ”Hvordan reagerede musikerne på 
det?”
Eivind: ”Træblæserne kiggede surt på mig,  
men der skete noget, da vi fandt den ma-
giske klang. Vi fandt aldrig den samme 
magi ved nogen af de tre koncerter, kun 
ved den ene prøve.”

John: ”Meget spændende. Den gamle  Leo-
pold Stokowski udtalte, at han foretrak 
prøverne fremfor koncerterne, da man 
ved prøverne hele tiden kunne forbedre 

og udvikle klangen og det musikalske 
udtryk”.
Eivind: ”Berlinerne har svært ved at for- 
lade deres kompakte sound, mens wie-
nerne kan tage det ned til et lyst glimmer. 
De risikerer noget for musikkens klang og 
udtryk. 
I Wien spiller de heller ikke ens. Der op-
står en masse forskellige initiativer og 
personligheder, der blander sig i den store 
flotte klang. På de bagerste pulte sidder 
alle de unge og giver den gas!

John: ”Ja Netop! Fuldstændig som jeg  
oplevede det fra det indre af stryger-
gruppen. Og alle vil i samme retning”. 
Eivind: ”Der er også en lytten, der er 
helt unik. Ved mine forestillinger har  jeg 
nogle gange udnyttet deres formåen ved 
nærmest at stoppe med at dirigere, for at 
få orkesteret til at spille svagere og lytte 
til sangerne, og jeg mener faktisk, at det 
havde den ønskede virkning.
En aften mødte jeg en af de nu pensionerede 
koncertmestre, som jeg ser meget op til, 
Werner Hink, der havde været til en af  
mine forestillinger. 
Han kommenterede, at jeg havde brugt 
den samme taktik som Herbert von Ka-
rajan, når han ikke fik det til at hænge 
sammen mellem graven og scenen, nemlig 
at holde op med at dirigere og pege på 
sangerne!”

John: ”Er det en kompliment?”
Eivind: ”Måske … Der er sikkert mange 
dirigenter, der kan slå La Boheme bedre end  
mig, rent teknisk, men jeg har god mu-
sikalsk kontakt med musikerne og sang-
erne og har selvtillid nok til at stole på, at 
de kan køre det selv af og til.
Hvis jeg fik nogle prøver, ville jeg få gen-
nemført mine idéer om tempi og rubati, 
det ville være lækkert!”



den store orkesterklang. Lidt chokerende 
faktisk.” 

John: ”Nu bliver det Rusalka til november? 
Virkelig smuk musik”.
Eivind: ”Ja! Rusalka har jeg dirigeret mange 
gange og ser virkelig frem til det. Også til 
nogle gode prøver med sangerne, hvor jeg 
kan formidle mine idéer.

Man ved ikke hvad man får
”Den mest rystende oplevelse i min 
karriere var nok sekunderne, inden jeg 
slog pinden ned for den berømte start af 
La Bohéme: PA-DAM-PAM-PAM, i hele 
orkestret.  Forestil dig, man slår ned og 
aner ikke, hvad man får!!
Man kan måske sammenlige det med en 
pianist, der går ind foran 2000 mennesker 
og spiller koncert på et klaver, han aldrig 
har rørt ved.  
Det er et stort ansvar. Musikerne reagerer 
helt instinktivt på, hvad der sker. Jeg har 
lært, at det er bedst ikke at dirigere for 
stort, så giver man dem plads til at lytte 
sig sammen, både med sig selv og med 
sangerne”.

John: ”Du rejste til Wien et antal gange 
for at se forestillingerne med andre diri-
genter?”
Eivind: ”Ja, når man ikke får en prøve, 
kan det jo være en mulighed at få et praj 
om, hvilke tempi de bevæger sig rundt i 
og hele forestillingens karakter mm. Det 
har jeg haft meget gavn af ved mine for-
beredelser”. 

John: ”Til sidst vil jeg bare spørge, om der 
har været nogen sjove eller dramatiske 
incidenter under dine forestillinger i 
Wien?”
Eivind: ”Ja! Jeg faldt over dirigentpodiet, 
da jeg skulle klatre op til min 1e Tosca. Jeg 
overså simpelthen det øverste trappetrin, 
og var lige ved at havne i favnen på kon-
certmesteren.
Der gik en susen gennem publikum, men 
jeg fandt mig selv hurtigt igen. Så slog jeg 
pinden ned, medens jeg tænkte: -”ja nu 
kan det i hvert fald ikke blive værre…!”  
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fortsat fra forrige side.... MEDLEMMERNE 
anbefaler

Toke Lund Christiansen (skribent) 
anbefaler:
”Tango Jalousie (1924) 
findes i et utal af indspil-
ninger. Mange af dem 
ligger på YouTube, frit 
tilgængeligt! Den gen-
nemgående tendens er, 
at Tangoen i de ældste indspilninger er  
langsommere og måske nok mere ”fare-
truende” end i de nutidige high fidelity 
udgaver. Lyt fx til Geza Komor og hans 
Tanzorchester. En flot indspilning fra 1929 
(Triergon). Den indspilning, der for Jacob 
Gade betød international berømmelse, er 
med Boston Pops og Arthur Fiedler, også en 
yderst præsentabel version (Victor, 1938). 
Her ind imellem kan man fx lytte til Leo 
Reismans udgave (Victor, 1931), hvor der er 
et brummekor i baggrunden af refrænet. En  
sjov vokaludgave fra så tidligt som 1929 
med Poul Gesky yder også musikken 
moderat retfærdighed. Eller hvad med 
Francis Laines vokalversion fra 1951.  Pas på, 
hvis man surfer rundt omkring Tangoen. 
Der ligger også en del indspilninger med 
min bearbejdelse for fløjte og klaver. 
Heldigvis har jeg ændret titlen til Tango 
Fantasia! Vogt Dem for efterligninger!”   

Jesper Nordin anbefaler:
Gustavo Dudamel dirigerer Brahms’ 
Haydnvariationer
”Normalt er jeg 
ikke ubetinget fan 
af “The Dude”, 
men ved den her 
koncert fra den Spanske Rideskole i Wien, 
dirigerer han Berliner Philharmoniker i en 
mere underspillet stil, end hvad jeg ellers 
har set, og det tiltaler mig.
Dudamel filmes ganske tæt, og det synes 
tydeligt, at han bevidst vælger en særdeles 
minimal stil. Næsten alle bevægelser er 
små og koncentrerede.
Orkestret har dybest set ikke brug for 
mere end det, og musikken forløses med 
ubesværethed fra start til slut, og i den 
ånd af “dybde-forklædt-som-enkelhed”, 
som Brahms’ mesterlige variationsværk 
fortjener”.
https://youtu.be/BRu7CMg6wSs

Kjeld Lauritsen anbefaler: 
“Larry Goldings In my Room” Jazz-
pianisten og -organisten Larry Goldings 
har i mange år markeret 
sig som en excellent solist 
og akkompagnatør, især 
på orgel. Uanset hvad han
rører ved, er det præget 
af stor musikalitet. Man kan lidt filosofisk 
sige, at han glemmer sig selv og lader 
musikken styre (fremfor hans ego). Lige 
præcis denne plade har jeg hørt mange 
gange.
Hvis man har haft en travl dag, er der ikke 
noget bedre end at køle ned til musik, der 
er rolig og af højeste kaliber. Og det leverer 
Larry Goldings med In my Room. 
Der er dejligt i Larry Goldings rum, hvad 
enten han spiller et gammelt Broadway hit 
eller en ny komposition. Og når man hører 
pladen, får man ligesom del i den ro, han 
udståler gennem musikken”.

Georg Metz (skribent) anbefaler:
George Antheil kan være 
værd at stifte bekendtskab 
med, hvilket man let kan 
gøre på YouTube. ”Det er 
mest rimeligt at anbefale 
det hele. Der er ikke så 
meget, men det, der findes her, lyder i 
hvert fald anderledes, hvis man kan sige 
det sådan. Det minder ikke rigtigt om 
noget andet. Symfoni nr. 1 fra 1923 og 
nr. 3 fra 1936-39 samt Ballet Mecanique 
bør man dog nævne sammen med en 
smagsprøve på klaversonaterne. I You 
Tube er det Granadas symfoniorkester, 
der spiller samt et af Tysklands mange 
radioorkestre. De helt store har åbenbart 
ikke bundet an med Antheil, uanset at 
han ifølge erindringerne skulle være op- 
ført af Berlinerphilharmonikerne og Ge-
wandthaus, men omstændighederne ville 
noget andet. 
Umiddelbart er hans musik ikke kedelig, 
men man skal nok høre den nogle gange, 
om den så også holder”.

Nikolaj Bentzon anbefaler:
Bob Brookmeyer 
- Metropole Orkestra 
- American Beauty
”Her er lidt til 
nørderne, som gider bruge tiden....
Det er altså en temmelig stor arv, Bob 
Brookmeyer efterlod sig. Jeg husker årene 
med ham i DR Bigband som lidt uforløste, 
men vi var nok ikke rigtig klar og åbne 
nok. Musikken her er skrevet i samme 
periode. Umiskendeligt Brookmeyer med 
noterne fra Gil Evans m.fl. - helt som det 
skal være.
Smukke klangflader, som forskyder sig 
fortløbende og nedadgående. En lidt dys-
ter, filmisk verden uden så meget tema og 
repetition. Sært dragende i sin slæbende 
karakter”.  Hør det på Youtube.

Frederik Støvring Olsen anbefaler:
”Jeg vil gerne anbefale en
indspilning af Maurice 
Ravels La Valse med diri-
genten Yannick Nézet-
Seguin og Rotterdam 
Philharmonic Orchestra. Ravels La Valse er  
et af mine yndlingsværker, og det har det  
været i mange år! Jeg kender det ret godt, men 
da jeg hørte Nézet-Seguins indspilning af  
værket, var det som om, at jeg hørte det 
for første gang! Jeg fløj hen i reolen og 
flåede partituret ned for at checke, om det  
var dirigenten eller komponisten, jeg hørte,  
og det hele var i partituret. Utroligt”! 

Bodil Heister anbefaler:
”Paganini Variations er 
et klassisk og rock fusions-
album med Andrew Lloyd 
Webber og hans bror, cellisten Julian Lloyd 
Webber. Lloyd Webber brødrene var altid 
meget tætte, men deres to forskellige kar-
rierer (en rock-komponist og en klassisk cel- 
list) betød, at et samarbejde syntes usand- 
synligt. Men det lykkedes med Paganini’s 
24th caprice og med 23 variationer for cello 
og rockband. Premieren var i 1977 med 
Gary Moore og andre solister, og CD’en lå 
som nummer 2 på de britiske hitlister. En 
vildt skøn, glad, svingende, musikalsk CD, 
et optimalt mix af klassisk- og rock-musik”.

Berlin og Wien
John: ”Kan du præcisere den væsentlige 
forskel mellem at dirigere Philharmoni-
kerne i orkestrene i Wien og Berlin?”
Eivind: ”Nu er det jo to vidt forskellige 
situationer og repertoire, jeg har diri-
geret, men generelt vil jeg sige, at en-
semblefølelsen er større i Wien. I Berlin 
måtte jeg knokle en del for sammenspillet.
På den anden side har Berlinerne heller 
ikke spillet Sibelius 1e ret meget, og det 
kan også være mig, der var skyld i noget 
af upræcision. Den 3e koncert, hvor de 
var helt ovenpå var fantastisk, den rene 
rutschebanetur!”

La Bohéme
John: ”Fortæl om forestillingerne. Hvordan 
var det at dirigere i Wiener Staatsoper den 
1e gang?”
Eivind: ”Første akt af La Boheme ved den 
første forestilling var nok det dårligste, 
jeg har præsteret i Wien. Jeg gav den fuld 
skrue, pressede nok tempoet 20% højere 
op end det, de spillede. Det gjorde mig en 
smule frustreret, og i det første sceneskift 
tog jeg en snak med koncertmesteren, der 
i øvrigt var meget glad for mig. Han bad 
mig om at skrue en smule ned for blusset, 
da de var nødt til at ”gå med sangerne”, 
for at det skal fungere. ”Presser du os for 
hårdt og det ikke passer med det, der sker 
på scenen, så får du os simpelthen ikke 
med”, sagde han.

John: ”Det må man kalde et orkester med 
høj selvforståelse. Hvordan tacklede du 
det? Er det kun til det gode, at orkestret 
følger sangerne?”
Eivind: ”Jeg tog det bare en smule cool, så 
gik det fint. Nej, det er ikke kun godt, at 
de går med sangerne, vil jeg mene. Når jeg 

presser på og har en idé om en overgang 
eller et rubato, er det ikke altid så vigtigt 
for mig, at det er helt præcist med scenen. 
På den anden side, ville de jo kunne redde 
mig, hvis jeg slår forkert! Essensen må 
være, at man må have sangerne med i 
slaget, hvis det skal lykkes”.
- Her demonstrerer Eivind med stor gestik 
og indlevelse, hvordan det lyder og ser 
ud, når sangere og orkester ikke er i synk 
med dirigentens slag. Det er temmelig un- 
derholdende, og de gæster i baren, der 
ikke ved, hvad vi har gang i, kigger en 
smule spørgende på os … 

John: ”Du har arbejdet med mange af ver-
dens førende sangere. Hvordan var det  
f. eks med tenoren Jonas Kaufmann i Tosca?”

Jonas Kaufmann
Eivind: ”Kaufmann er en meget intelligent 
sanger, der nogle gange lytter lidt for 
meget! 
I Tosca havde vi en intern kamp om, hvem 
der skulle lede, hvilket førte til, at det af og 
til blev en smule tungt i tempoet. Men det er 
ikke noget publikum lægger mærke til. En 
så erfaren sanger ved også udmærket, når 
man kan tage nogle friheder, uden at det 
påvirker helheden eller sammenspillet”.

John: ”Kan man sige, at Wiener Philhar-
monikerne er et orkester, der ikke tager  
nogen chancer, men spiller mere på sik- 
kerheden ved repertoire-forestillingerne?” 
Eivind: ”Ja måske. De er fleksible til en vis 
grænse og indenfor nogle vante rammer. 
Jeg kan være mere fri i de rent orkestrale 
passager, men man må sige, at de tager 
et kollektivt ansvar for at det hele skal 
fungere.
I det store hele er det et enormt privilegium 
at stå midt den kolossale klang. Nogle 
gange er det helt overvældende, og jeg 
skal anstrenge mig for overhovedet at høre 
sangerne”.

John: ”Orkestergraven er også placeret ret 
højt oppe i Wiener Staatsoper, ikke?”
Eivind: ”Det er rigtigt. I starten skulle jeg 
bruge en del tid på at finde ud af, hvordan 
jeg skulle lytte til sangerne på scenen. 
Man må finde de nødvendige ”kanaler” i 



but you will have a clear sense of when 
the entire hand is within your field of 
vision. Your hand should now be in the 
position of the Crux. (Don’t cheat and 
look down when you sense the first 
sign of the hand entering your field of 
vision. Look straight ahead.)

2. Imagine you are holding a hammer and
and you are about to hit a nail through 
a horizontal surface in front of you. At 
which point do you imagine your blow 
will have the most power? That point is 
the Crux. Trust your imagination to be 
correct here, as the body recognizes this 
point by instinct. Why? Because it is the 
body of an apex predator, with a brain 
that has guided this predatory instinct 
to victory for millenia, to the point of 
humans being the dominant species on 
the planet. 

3. Having just fixed that nail that needed
hammering, you have now made break-
fast-in-bed for your loved one, and you 
are carrying a tray with everything from 
the kitchen to the bedroom. On the tray 
are two glasses of orange juice, two cups 
of coffee and two plates with freshly 
made pancakes, toast and scrambled 
eggs, maybe even some fruit. The tray 
is exactly the width of your shoulders. 
Where is your hand positioned as you 
carry the tray? At the Crux of course.

4. When bouncing a tennis ball on a ten- 
nis racket, or a ping pong ball on a 
bat, you will ideally always meet the 
descending ball at the point of the 
Crux. At the same spot where you 
- ideally - just caught that pancake 
you flipped in the air, when you were 
making breakfast for your beloved.

4. Eye contact. Always offer eye contact to
your musicians/singers when cueing 
them. Sometimes a nod or a short mo-
ment of eye contact is better than any 
hand gesture.

5. Line of sight. Always maintain a clear
line of sight. If your hands or arms are 
too high, your musicians cannot see 
your eyes, and eye contact is by popu- 
lar account the most valuable asset for  
any conductor. In the same vein; try to  
limit your use of physical antics such  
as crouching down behind your po- 
dium in an attempt to illustrate very 
soft dynamics. When you remove your- 
self from a musician’s field of vision, you 
become in fact completely irrelevant. 

6. Maintain the Frame. Establish your 
Frame, and break it only rarely, and 
only for extreme effect. Be aware that 
each time you use an extreme effect, the 
next similar one will be weakened!

7. Reduce the cues. Cueing is not your
primary function as a conductor. Only 
give a cue when there’s a need for it, and 
don’t reduce yourself to being a servant 
to lazy musicians. Amateurs need more  
cues than professionals, and if a mu-
sician has had to count empty bars for  
a very long time, they will always ap-
preciate a courtesy cue, which we 
should gladly offer, but be careful to 
divide your preparation time equally 
between musical issues and logistic 
issues. 

8. Imbue your cue. Only give gestures that 
are imbued. A neutral gesture is meaning-
less. Every cue has a lot of information to 
carry; dynamic, articulation, timing etc.

9. Congruent = eloquent. Your gesture
must match the character of the music 
you are conducting. Conducting ‘stac-
cato’ when the music is ‘legato’ creates 
incongruity, which undermines the mu-
sicians trust in you, fogs up your line of 
communication, and severely weakens 
the effect of your gestures.

10. Show, don’t tell. Be eloquent, not gar-
rulous. A rehearsal is a shared Problem 
Solving Effort, not a lecture.
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NY BOG OM DIREKTION 
Udkommer i efteråret
af Jesper Nordin

THE MAESTRO 
METHOD
Bogen er skrevet til mig selv,
til mine dirigentelever, og til
dirigentstuderende rundt 
omkring i verden, som savner en sys-
tematisk måde at udvikle deres teknik på.
Der er i bogen en systematisk gennemgang 
af nogle af de vigtigste aspekter af di-
rektionsteknik, og dertil omkring 50 
øvelser, som bliver gradvist sværere og 
sværere. 
Der er bl.a. en sektion om prøveteknik, 
som er en færdighed, der måske nogle 
gange bliver overset en smule. 
Den er altså målrettet dirigentstuderende, 
men skrevet så alle andre med interesse 
for direktionsfaget også kan få noget ud 
af det.
Bogen er sammenkogt af de mange gode 
ting, jeg selv har fået ud af de mange 
gode læremestre, jeg har været heldig at 
have, og selvfølgelig mine egne tanker og 
konklusioner.
Jeg brygger på, om ikke der kunne være 
stof til en lignende bog med fokus på 
de andre aspekter ... altså de dele af 
dirigentfaget, som er sværere at beskrive; 
musikalitet, fortolkning, karisma, for-
blændelse, forførelse ... alt det som er 
svært at tillære sig, men dog må være 
muligt at undersøge nærmere.

Her er et uddrag fra bogen.

Chapter 1: 
Ten Basic Rules of Conducting.

Of course, I would be a complete fool to 
reduce something as complex as con-
ducting to 10 simple rules, so please do 
not consider this either a complete list, or 
a quick fix solution for your conducting 
studies. 
These are my starting points; this is the 

basis from which I teach and conduct, and 
they are compiled from several brilliant 
teachers I have had the pleasure to learn 
from. Consider each point carefully! The 
principles behind each one will become 
more and more apparent as you progress 
through the exercises of the book. 

1. There is only one ①. No other beat 
may land at the same spot as your ①. 
The basic, underlying principle is, that 
you always take care to place the Ictus 
of each beat of your pattern, so that no 
other beat fall in the same spot as the 
①. This is very relevant to the last beat 
of your pattern, as it will tend to land 
in the same spot as the following ①, 
unless you are meticulous. This overall 
concept might be a bone of contention 
among different schools of conducting, 
however, this is my schooling, and I 
believe it to be true. Initially, adhering 
to this principle might feel awkward, 
but as you progress, you will find 
that it is in fact a sound and beneficial 
concept.

2.  It goes down! The ① always and with-
out exception moves down towards 
the Crux.

3. You have two arms. Aim to let each arm 
be an individual channel of infor-
mation. If you parallel conduct - which 
most of us unfortunately tend to do 
- you are basically giving the exact 
same information on two different 
channels at the same time. Develop a 
good neutral position with your non-
dominant hand, and let it rest there, 
rather than simply mirroring your 
dominant hand. The two arms should 
never cross each other! If you insist on 
cueing the musicians on your left side 
using your right arm, turn your body 
to avoid crossing your arms in front of 
your body. 

Chapter 2: 
Basic Concepts - the Crux, the Frame 
and the Ictus. 

1:  The Crux
The ‘Crux’ denotes the basic position 
of your ①. It is my personal name for  
that specific position, but I would not  
be surprised if different schools of con-
ducting around the globe have come up 
with other words for it, that might be 
more suitable.

The Crux is an imaginary point that 
inhabits the physical space in front 
of you, to which your body is most 
efficiently able to transfer energy, when 
using your dominant arm. 

The Crux is found at approximately 
navel-height, removed from the body 
at a distance of about the length of your 
underarm, and positioned at vertical 
alignment somewhere between your 
dominant side shoulder and your neck.

Just as the ① is the most fundamental, 
important and powerful beat of them 
all, the Crux is potentially the single 
most important concept in all of your 
conducting.

There is a reason why the ① is sometimes 
referred to as ‘the moneymaker’, and why  
most schools of conducting focus on de-
veloping a strong ① first and foremost.
With a reliable and legible ①, your mu- 

sicians and singers will feel safe in 
knowing that the most basic and important 
information they require is always there 
for them, allowing them to perform better 
in all musical situations.
From a physiological point of view, always 
having the same position for your ①, 
means that the eyes of your musicians will 
perform what is called a ‘memory guided 
saccade’, which is a rapid eye-movement 
returning to a well known or memorized 
spot. Each time they need information, 
they will know instinctively where to look 
for it, rather than spending time searching 
in many different locations, and the eyes 
and brain will simply have more time to 
perceive those other layers of information 
that the musicians look for. 
So don’t let anyone fool you into believing 
that technique is not important; having a 
good conducting technique simply means 
that you acknowledge our physical reality, 
and reduce the amount of empty signals 
and other useless information. Preserve 
your information bandwidth for that 
which is a) relevant and b) actually makes 
a difference. 
Having a good technique alone will 
definitely not make you a good conductor, 
but it will be an invaluable part of your 
package.
The Crux is the starting point for most of 
the exercises in this compendium, and it 
is where the ① should almost always be 
located, regardless of pattern, articulation, 
dynamic or tempo. The exceptions to this 
rule occur when you lift up the ‘floor’ of 
your Frame to accommodate singers, to 
address on-stage coordination or for a rare 
sonorous effect.
For all the above reasons, it seems logical to  
start your journey by locating your Crux: 

Exercise #1 - Locating the Crux

Here are a few examples on how to locate 
the Crux: 
1. Stand straight and look straight ahead.

Let your arms hang down alongside 
your body, in a completely relaxed po-
sition. Now raise your right hand just 
until it appears in your field of vision. 
It will be blurry and in the periphery, 
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fortsættes på næste side....

Den 18. april 2018, kl. 16.00 afholdtes 
ordinær generalforsamling på Oranje i 
Nyhavn 65 A, 1051 København K med 
følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskabsaflæggelse (bilag)
4. Beslutning om anvendelse af midler 
 som foreningen modtager fra 
 kollektive forvaltningsorganisationer
5.  Forelæggelse af revideret 
 gennemsigtighedsrapport for 2017
6.  Valg af formand
 Jesper Grove Jørgensen afgår ifølge 
 vedtægterne, men er villig til genvalg
7. Valg af suppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor 
9. Evt. forslag fra medlemmer eller 
 bestyrelsen 
10. Fastsættelse af indskud og kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret indskud 
 kr. 500 og kontingent uændret kr. 900
 halvårligt.
11. Eventuelt

Formanden, kapelmester Jesper Grove
Jørgensen, bød velkom-
men. Formanden oplyste, 
at 17 medlemmer var 
mødt inklusiv bestyrelsen.

Ad dagsordenens pkt. 1 
- Valg af dirigent
Formanden foreslog advokat Rasmus 
Taarnhøj som dirigent. Der fremkom ikke 
andre forslag.
Dirigenten konkluderede herefter med 
generalforsamlingens enstemmige tilslut- 
ning, at indkaldelsen var varslet i over-
ensstemmelse med foreningens love og  
anså derfor generalforsamlingen for lovlig  
og beslutningsdygtig i henhold til dags-
orden.
Dirigenten gav herefter ordet til for-
manden, således at han kunne aflægge 
foreningens årsberetning.

Ad dagsordenens pkt. 2 
– Årsberetning
Formanden startede med at give en 
general orientering omkring foreningens 
medlemsantal.
Dansk Kapelmesterforening har dags dato 
226 medlemmer.

REFERAT AF ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

Siden sidste generalforsamling har der 
været en tilgang på 3 medlemmer, 1 med-
lem er udmeldt og 2 medlemmer er afgået 
ved døden: 
Svend Kragelund døde den 2. december 
2017, 70 år gammel, 
Bue Lund Nielsen døde den 10. februar 
2018, 94 år gammel.
Der har været mindeord i foreningens blad.
Svend Kragelund og Bue Lund Nielsen blev  
herefter mindet med et øjebliks stilhed.

Formanden gik herefter videre med resten 
af årsberetningen.

SIDEN SIDST
Har vi i det forløbne år kunnet se lys-
punkter på kulturområdet? De er svære at 
få øje på, da de økonomiske nedskæringer 
tilsyneladende fortsætter i det uendelige.
2 % af nedskæringerne hedder ”ompri-
oriteringsbidrag”, og man kan så spørge 
sig selv: Omprioritering til hvad? I hvert 
fald ikke til nye tiltag på kulturområdet 
eller oprustning af allerede eksisterende 
tiltag. Pengene forsvinder tilsyneladende 
ud af kulturområdet, så ville det ikke være 
mere ærligt at kalde de 2 % for det, de er – 
nemlig besparelser.
Og sådanne besparelser kan ikke undgå 
at ramme kulturområdet hårdt. Fra po-
litisk side hører vi, at kulturlivet må spare 
ligesom alle andre, og at der som andre 
steder i samfundet let kan spares på ad-
ministration og lignende. Det er bare ikke 
rigtigt, for i virkeligheden har de fleste 
ensembler, undervisningsinstitutioner og  
spillesteder allerede skåret så meget i ad- 
ministrationsudgifterne, at der tilbage kun  
bliver mulighed for at spare på kerneydel-
serne: Levende musik og undervisning.

Udgifter til bygninger kan der jo ikke 
spares på. Ønsker politikerne så et fatti-
gere dansk kulturliv? Formodentlig ikke. 
Alle er enige om, at vi må styrke dansk 
kultur i disse år, hvor vi oversvømmes 
af kulturudbud fra ikke mindst de store 
internationale streamingtjenester. Men vi 
bliver nødt til at holde fast i, at man ikke 
kan styrke dansk kultur uden at tilføre 
flere penge til området. Her taler vi ikke 
om astronomiske milliardbeløb, men 
om nogen hundrede millioner kroner, 
som sagtens burde kunne findes inden 

for det store økonomiske råderum, som 
regeringen mener, at der er til stede.
De mange nedskæringer har selvfølgelig 
også konsekvenser for vores medlemmers 
beskæftigelsesmuligheder. Amatørmusik-
området har gennem de senere år været 
et større og større arbejdsområde for 
vores medlemmer, og det er jo glædeligt. 
Men også dette område er ramt hårdt 
økonomisk. 
Dansk Amatørmusiks sekretariat er ned-
lagt, og de små, men vigtige midler til pro-
fessionelt arbejdende amatørensembler, er  
helt forsvundet. Endelig må det konsta-
teres, at den aflønning, der gives til diri-
genter indenfor dette område, langt fra er 
rimelig.

Lige nu forhandles der medieaftale for de 
næste 4-5 år og efterfølgende en public 
serviceaftale mellem Kulturministeriet og  
DR. Foreløbigt må vi konstatere, at der 
også på dette område tages penge til 
andre ikke kulturelle områder. Kun en 
del af de sparede midler på DR, Radio 
24/7 og TV2-regionerne forbliver som 
mediestøtte. Det er svært at tro på, at især 
den store besparelse på DR kan undgå at 
få negative følger for musikken i DR og 
dermed for vores medlemmer. DR er uden 
sammenligning landets største og vigtig-
ste koncertarrangør og musikformidler, og  
vi må arbejde for, at dette område ikke 
rammes af nedskæringer.
Endelig er det svært at se logikken i, at man 
vil bruge midler til at oprette en ny delvist 
reklamefinansieret kultur-TV-kanal og en 
ny klassisk radiokanal uden for DR i stedet 
for at styrke de allerede eksisterende DRK 
og P2, især hvis formålet er at styrke dansk 
musikproduktion.

FORENINGEN
Dansk Kapelmesterforening afholdt et 
meget vellykket højniveau kursus for big 
band dirigenter i maj 2017. Højniveau be- 
tyder i denne sammenhæng, at det ikke 
handler om helt grundlæggende at diri-
gere et big band, men at tage fokus på 
at optimere kursusdeltagernes evner til  
at arbejde musikalsk, kunstnerisk og psy-
kologisk med musikken og de musikalske 
processer i et big band. 

Instruktør var Giordano Bellincampi. Big  
bandet var det københavnske The Orc- 
hestra, og tovholder var bestyrelsesmed- 
lem Jonas Johansen. Man havde lånt Ak-
variet på Rytmisk Musikkonservatorium 

Jesper

JEG HUSKER DET,  
SOM OM DET VAR I GÅR 

af Kjeld Lauritsen

Jeg husker det, som om det var i går – 
jeg sad på drengeværelset i Svendborg 
og ventede på, at det blev torsdag kl. 22. 
Hver uge. På det tidspunkt sendte radioen 
nemlig programmet ”jazznyt”. Jeg husker 
specielt en udsendelse, hvor tidligere 
medlem af kapelmesterforeningen, Ray 
Pitts, havde været til koncert i New York 
med Miles Davis, der efter en lang pause 
fra scenen var tilbage. 
Det var en kæmpe inspiration med disse 
programmer, og selv om de ikke var mål-
rettet 13-årige, var jeg en fast lytter. En 
verden åbnede sig, og jeg lyttede, spillede 
og øvede.

Næsten alle jazzmusikere har startet deres 
interesse med at lytte til jazz på Danmarks 
Radio. Det samme gælder talenter inden 
for andre genrer, der heller ikke har kom-
merciel interesse i tiden.

I dag er politikerne meget optaget af, at  
der skal være noget for ”unge”. De over-
ser imidlertid, at det er nørderne, der 
bringer samfundet videre, også inden for 
musikkens verden. Og nørder forener sig, 
på tværs af alder og andre forskelligheder!
Og: Moderne formidling via internet har 
ikke gjort dette mindre vigtigt, tværtimod. 
Der er mere end nogensinde behov for en 
professionel kulturformidling på mange  
måder, ikke mindst af den danske musik. 
Kun public service kan løfte denne op-
gave.   

Danmarks Radio er desværre blevet 
kastebold i et politisk spil. Uanset hvad det 
ender med, må man håbe, at politikerne 
besinder sig, så der også til fremtidens 
unge nørder produceres kvalitetsindhold. 

azz klummen

Som det måske er nogle af bla-
dets læsere bekendt, har jeg de 
sidste tre år være chefdirigent for National-
orkestret og Operaen i Montpellier i Syd-
frankrig.
Det giver mig lyst til at skrive en lille musi-
kalsk situationsrapport fra det sydlige Eu-
ropa. Montpellier er Frankrigs 7. største by,  
lidt større end Aarhus. Den ligger 10 km in- 
de i landet fra Middelhavet, 1 times bil-
kørsel vest for Marseille på vej mod den 
spanske halvø. 
Når jeg fortæller danskere om, at jeg er chef  
i Montpellier, kommer der oftest et lidt lis- 
tigt, skævt smil på læberne. Og ja, det ER rig- 
tigt: det er et vidunderligt sted på kloden! 
Byen har Frankrigs bedste vejr (ca. 75%  
flere solskinstimer på årsbasis end Køben-
havn), en utrolig smuk gammel by med et  
af Frankrigs bedste universiteter, især in-
denfor medicin. Og naturen i hele regionen 
er fantastisk, for slet ikke at tale om maden 
og vinen – det er vist dét, de listige smil 
hentyder til…
Men samtidig med, at Montpellier er fyldt 
med historie,  er det også en meget dyna-
misk og ung by. Ca 25% af byens befolk-
ning er under 26 år, ikke mindst takket være 
universitetet, og det giver bylivet en stor dy- 
namik. Det er også - som alle byer i det syd- 
lige Europa - en by med store sociale ud- 
fordringer, ikke mindst i forhold til ind-
vandring og arbejdsløshed (ca. 14%).
Byrådet i Montpellier satser derfor stærkt 
på at skabe så mange kulturelle platforme 
som muligt, for at gøre byen attraktiv for  
borgerne og de mange, der besøger den. 
Derfor satser man på at have et fuldt ud-

EN FORTÆLLING AF 
CHEFDIRIGENTEN 
FRA MONTPELLIER I SYDFRANKING
af Michael Schønwandt bygget symfoniorkester og et operahus på 

højt plan. 
Og det er et af de aspekter, der virkelig dra- 
ger mig til Montpellier: at integrere musik-
ken i dens videste betydning i byens dag- 
lige puls. Vi har to huse fast til vores dis-
position, sammenligneligt med Det Kgl. 
Teater i København: Et smukt gammelt o- 
perahus fra 1894 og et stort nyt koncerthus 
med fuldt udbygget scene og orkestergrav 
med plads til over 2000 tilhørere. 
I de to sale spiller vi selvfølgelig opera og  
koncerter i traditionel forstand, men derud- 
over er der en meget bred vifte af initia-
tiver for at skabe forbindelse med byens 
mange forskellige befolkningsgrupper: vi 
har hjemløsekoncerter, masser af arrange- 
menter for byens mange studerende (incl.  
et særligt og meget populært studentera-
bonnement med ubegrænset adgang til alle 
arrangementer), koncerter med Nordafri- 
kas og Mellemøstens mest populære musi- 
kere, stumfilm med de originale filmparti-
turer spillet live, samarbejde med nogle af 
Frankrigs førende lydinstallations-kunst-
nere og meget mere.
Altsammen for at vise, hvor afgørende den 
levende kommunikation mellem musikere 
og publikum er i vores samfund, hvor sta-
dig mere medmenneskelig kontakt foregår 
digitalt. 
Det er en af mit livs store, lykkelige peri-
oder, jeg oplever her, både på det kunst- 
neriske og menneskelige plan. Menings-
fuldt at kunne udvikle et så godt orkester 
til at være en central kunstnerisk drivkraft 
i et meget dynamisk samfund. Det er der-
for med stor glæde, at jeg har forlænget min 
tilknytning til i hvert fald 2021.
Der er også masser af udfordringer her. 
Men hvor er det pragtfuldt at mærke, at 
Montpelliers bystyre står ved kulturen som  
en afgørende faktor i byens DNA og dens 
udvikling. Det sætter den nuværende dan- 
ske kulturpolitik i kraftigt relief for mig.
     God sommer til alle!
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(RMC) til kurset. 
Hver deltager valgte et stykke efter eget 
kunstnerisk valg, og der var også en fast 
opgave, der skulle løses.
Tak til alle de medvirkende og 
en særlig tak til Jonas Johansen 
for hans arbejde med at tilrette-
lægge kurset.
Der er ingen tvivl om, at sådanne kurser 
værdsættes af vores medlemmer, og der 
arbejdes da også i kursusudvalget på diri-
gentkurser i fremtiden.

Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år 
fortsat været præget af arbejdet med at 
efterleve de nye retningslinjer for for-
valtning af rettighedsmidler – det er ikke 
altid nemt, men foreløbig ser det ud til, at 
det hele er faldet på plads. Derudover har 
arbejdet med at uddele rettighedsmidler 
både individuelt og kollektivt fyldt meget 
i bestyrelsens arbejde. Der har i alt været 
behandlet 228 ansøgninger om støtte fra 
de kollektive midler.

LEGATER
Foreningens 80-års fødselsdag blev af- 
holdt den 28. januar i Brdr. Prices Re-
staurant. Det blev en vellykket fest med 
deltagelse af 130 personer. Der var frem-
ragende musikalsk underholdning med 
Helene Blum og Harald Haugaards En- 
semble efterfulgt af en velsmagende 
festmiddag og veloplagt dansemusik ved 
C.C. Rider Big Band med Bobo Moreno 
under ledelse af Peder Kragerup. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke be-
styrelsen for det store arbejde, der blev 
gjort for at gøre denne aften vellykket og 
mindeværdig.

DER BLEV UDDELT FØLGENDE LEGATER:
Arne Hammelboes Uddannelseslegat blev 
uddelt til Mikkel Rønnow (kr. 10.000)
Grethe Kolbes Mindelegat blev uddelt til 
Susanne Vibæk (kr. 20.000)
Arne Hammelboes Rejselegat blev uddelt 
til Maria Badstue (kr. 75.000)
Vi glæder os til i fremtidige blade at læse 
om, hvad legaterne bruges til.

FÆLLESRÅDET FOR UDØVENDE 
KUNSTNERE
Dette er stadig et vigtigt samtaleforum for  
de 8 udøverorganisationer. Vi mødes 3 
gange årligt og drøfter stort og småt af 
fælles interesse. I det seneste år har de 
ophavsretslige spørgsmål fyldt meget, 

Jonas

især den nye ophavsretslov, men også 
musikpolitiske områder – nedskæringer, 
public service m.m. – er blevet drøftet.
Vores forening er i den sammenhæng 
lille, vi har ikke ansat jurister m.m. og er 
derfor absolut afhængig af den vigtige 
orientering, som vi her får fra de store 
forbund. Det er glædeligt at konstatere, 
at arbejdet i Fællesrådet altid foregår i en 
konstruktiv atmosfære, hvor de ”store” 
hjælper ”de små”. 

DANSK KUNSTNERRÅD
Samarbejdet i Dansk Kunstnerråd er vig-
tigt for os. En af Kunstnerrådets vigtigste 
opgaver er at tydeliggøre kunstens og 
kunstnernes betydning for samfundet og  
samfundsudviklingen. I det forløbne har  
der været fokus på områder såsom: Medie-
aftale (herunder public service), kunst 
og kultur i folkeskolen, de kunstneriske 
uddannelser m.m.
Gennem Kunstnerrådet er vi med til at 
sætte fokus på kunstens samfundsmæssige 
betydning samt til at påvirke politikerne til 
at give kunsten bedre økonomiske vilkår.
Sammen med de øvrige medlems-
organisationer var vi repræsenteret ved  
Ungdommens Folkemøde i Søndermarken 
i september.

ØKONOMI
Foreningens og Kapelmesterfondens øko-
nomi er fortsat tilfredsstillende.
Det er glædeligt, at fondens afkast sta- 
dig gør det muligt at udbetale kapelmes-
terydelse. Afkastet er dog ikke pt. til-
strækkeligt til at kunne udbetale kapel-
mesterydelse til alle, og der må derfor 
også bruges en del af Gramex-midlerne til 
dette formål. 
I 2017 har vi måttet se en væsentlig ned-
gang på 40% i de kollektive midler fra 
Gramex. Det har medført, at vi har måttet 
nedsætte kapelmesterydelsen fra og med 
2018, samt at beløbet til kulturelle, sociale 
og uddannelsesmæssige formål fremover 
er væsentligt mindre, end det tidligere 
har været. Takket være overførte midler 
fra 2016 har vi dog i 2017 kunnet bevilge 
tilskud til 155 formål med i alt 1.266.500 kr.
Midler fra Copydan er på samme ni-
veau som tidligere med undtagelse af 
Copydan VerdensTV, som i 2017 udviste 
en stigning. Disse midler er af væsentlig 
størrelse og uddeles individuelt, så vi kan 
ikke opfordre medlemmerne nok til at 
indsende dokumentation for medvirken i 
TV for at få del i disse midler.

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

MEDLEMSBLADET
Vores blad Kapelmesteren ud-
kommer fortsat 3 gange årligt. 
Det lykkes fortsat at bringe en masse 
nyheder, aktuelle og fagligt relevante ar-
tikler. 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. 105). Der er en 
del aktivitet på gruppen, og jeg opfordrer 
alle medlemmer til at tilmelde sig hos 
Bodil Heister, som administrerer gruppen.

NYHEDSBREVE 
I stedet for som tidligere at sende fæl-
lesmails ud til alle medlemmer, sender 
vores redaktør nu med jævne mellemrum et 
professionelt  udformet  nyhedsbrev  til  alle.

BESTYRELSEN
Som tidligere nævnt er bestyrelsen en ar-
bejdende bestyrelse, hvor hvert medlem 
må bidrage til at løse de mange opgaver. 
Den nuværende bestyrelse gør et stort og  
kompetent arbejde både i forbindelse med  
foreningens ve og vel (og dermed også 
medlemmernes) og i arbejdet med at tildele 
økonomisk støtte. Vi er fuldt ud 
klar over, at den støtte, vi kan 
tildele, ofte er væsentlig for 
gennemførelse af de enkelte 
projekter.

Tak til bestyrelsen for et eksem-
plarisk samarbejde. Specielt tak  
til Peder Kragerup for hans kæm-
pe kæmpe arbejde med at holde 

styr på økonomien. 
Generalforsamlingen havde ikke spørgs-
mål til årsberetningen.

Dirigenten gav herefter ordet til for-
manden for dennes aflæggelse af fore-
ningens årsrapport for 2017.

Bodil

Ad dagsordenens pkt. 3 
– Regnskabsaflæggelse 
Formanden redegjorde kort for foreningens 
årsrapport for 2017 ved blandt andet at 
henvise til hans netop aflagte årsberetning. 
Generalforsamlingen havde ikke spørgs- 
mål til årsrapporten for 2017. Den frem-
lagte årsrapport for 2017 blev herefter en- 
stemmigt  godkendt  af  generalforsamlingen.  

Dirigenten gav herefter ordet til forman-
den for dennes gennemgang af næste 
punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 4 
– Beslutning om anvendelse af midler, 
som foreningen modtager fra kollektive 
forvaltningsorganisationer 
Formanden redegjorde for anvendelsen af  
de midler, som foreningen modtager fra 
kollektive forvaltningsorganisationer, hvil-
ket enstemmigt blev vedtaget af general- 
forsamlingen. 

Dirigenten gav herefter ordet til formand-
en for dennes gennemgang af næste punkt 
på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 5 
– Forelæggelse af revideret 
gennemsigtighedsrapport  
for 2017
Indledningsvis omdelte formanden to 
gennemsigtighedsrapporter - i relation til  
henholdsvis Gramex og Copydan – til 
generalforsamlingen.
Derpå gennemgik formanden de to gen- 
nemsigtighedsrapporter, som herefter blev  
enstemmigt godkendt af generalforsam-
lingen.  
Formanden oplyste slutteligt, at umid-
delbart efter generalforsamlingens af-
holdelse, ville de to gennemsigtigheds-
rapporter blive lagt på foreningens hjem-
meside.

Dirigenten gik herefter videre til næste 
punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 6 
– Valg af formand 
– Jesper Grove Jørgensen afgår ifølge 
vedtægterne, men er villig til genvalg
Dirigenten oplyste, at Jesper Grove Jørgen-
sen afgår ifølge foreningens vedtægter, 
men var villig til genvalg. 
Generalforsamlingen genvalgte enstem-
migt Jesper Grove Jørgensen med ak-
klamation.

Dirigenten gik herefter videre til næste 
punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 7 
– Valg af suppleanter
Dirigenten oplyste, at Michael Bojesen 
og Jonas Viggo Pedersen afgår som 
suppleanter, idet Jonas Viggo Pedersen 
dog var villig til genvalg.
I forlængelse heraf oplyste dirigenten, at 
Jørgen Lauritsen ønskede at stille op som 
suppleant.
Generalforsamlingen valgte enstemmigt 
som suppleanter, Jonas Viggo Pedersen og 
Jørgen Lauritsen med akklamation. 

Dirigenten gik herefter videre til næste 
punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 8 
– Valg af statsautoriseret revisor
Dirigenten oplyste, at revisor 
Benny Jensen afgår ifølge fore-
ningens vedtægter, men var villig til gen-
valg.
Generalforsamlingen genvalgte enstem-
migt Benny Jensen med akklamation.

Dirigenten gik herefter videre til næste 
punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 9 
– Evt. forslag fra bestyrelsen eller 
medlemmer
Dirigenten gav ordet til formanden, som  
oplyste, at der ikke var indkommet for-
slag fra bestyrelsen eller foreningens med-
lemmer.

Dirigenten gik herefter videre til næste 
punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 10 
- Fastsættelse af kontingent og 
indskud - Bestyrelsen foreslår 
uændret indskud kr. 500 og 
kontingent kr. 900 halvårligt
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens for-
slag, som generalforsamlingen herefter 
vedtog enstemmigt.

Dirigenten gik herefter videre til næste 
punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 11 
– Eventuelt
Dirigenten gav ordet til formanden, som 
herefter spurgte generalforsamlingen, om  
der var nogle, som havde noget, de øns-

kede at drøfte. 
Den første, som bad om ordet, var Jørgen 
Lauritsen. Jørgen Lauritsen ønskede at 
vide, hvorfor Gramex tildelingerne var 
gået ned med 40 % i det fortløbende år? 
Jesper Grove Jørgensen oplyste, at det 
skyldtes, at der – som følge af et nyt EU-
direktiv – var sket en ændring i Gramex’s 
muligheder for fradrag, hvorfor det var 
nødvendigt at sætte tildelingerne ned.
Den næste, som bad om ordet, var Niels 
Borksand. Niels Borksand ønskede – på  
vegne af et af foreningens andre med-
lemmer – at vide, hvorfor foreningen ikke 
længere uddelte julelegater. 
Jesper Grove Jørgensen oplyste, at det 
skyldtes, at foreningen ikke længere måtte 
bruge Gramexmidler til dette, hvorfor 
foreningen ikke havde midlerne til at ud-
dele julelegater. 
Den tredje, som bad om ordet, var Kjeld 
Lauritsen. Kjeld Lauritsen ønskede at vide, 
hvad man skulle gøre for at være berettiget 
til at modtage Kabel-TV-vederlag.
Peder Kragerup tog ordet og gennemgik 
herefter betingelserne for at kunne mod- 
tage Kabel-TV-vederlag, herunder hvor-
når vederlaget bliver udbetalt. Peder 
Kragerup gjorde i den forbindelse sær- 
ligt opmærksom på, at det kun er den  
pågældendes eget honorar, der tæller 
med i beregningen af Kabel-TV-veder-
laget. Der skal derfor fremgå - af den 
pågældende ”ansøgers” kontrakt eller 
lønspecifikationen - det beløb, der er 
betalt for selve arbejdet som dirigent eller 
kapelmester. Dette er vigtigt, idet mange 
af kontrakterne også omfatter honorar til 
musikerne m.m.

Der var herefter ikke flere, som ønskede 
ordet.

Derpå konstaterede dirigenten, at dags-
ordenen var udtømt og takkede for god ro 
og orden.

Generalforsamlingen blev herved hævet.

     København, den 18. april 2018

Jesper Grove Jørgensen    Rasmus Taarnhøj
           formand                       dirigent

Henrik

Peder

Benny
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AmadeusEnsemblet   
Koncerter med Elisabeth Westenholz, dir. Kristoffer 
Kaas
AncherG Adventures In Music  
Bigband-koncert, Sorø Jazz Festival, dir. Ancher Grøn
Jacob Anderskov 
Koncerter i DK, UK, Tyskland og Schweiz, 
Anderskov’s KINETICS
Jacob Anderskov
Koncerter, Copenhagen og Aarhus Jazz Festival
Jacob Anderskov  
Koncerter, Anderskov’s RESONANCE
Anders Mogensen Music 
Orkestret The North, Turné i DK og Balticum
Anders Mogensen Music
Orkestret The North, 12 koncerter i Canada
Mogens Andresen 
Koncertprojekt med Ensemble Øresund, Helsingør 
Musikskole
Maria Badstue
”Det Hemmelige Bryllup”, The Royal Opera House 
of Mumbai
Giordano Bellincampi  
Forårsfilharmonikerne, Weekendstævne på Askov
Birkerødkoret   
Gades Elverskud, Fynsk Forår, dir. Torben H.S. 
Svendsen
Birkerødkoret   
Kunzens ”Skabningens Halleluja”, dir. Torben H.S. 
Svendsen
Signe Bisgaard
Koncertforestillingen ’Never Endig Shanghai’, 
Aarhus og Shanghai
Blood Sweat Drum ’n’ Bass Big Band 
Koncerter med Randers Kammerorkester og 2 
syriske solister
Esther Bobrova
Koncerter, ’Den Standhaftige Tinsoldat’, Kaunas 
City Symphony Orchestra
Borderline I/S
Soundpainting for to klassiske pigekor, Ketil Duckert 
og Gustav Rasmussen
Niels Borksand
Koncert, Wagners ’Den Flyvende Hollænder’, Ruse 
Philharmonic, Bulgarien
Jakob Bro   
Koncertturné i Japan, Jakob Bro Trio 
Jakob Bro   
Koncerter, Baltimore og New York, Jakob Bro Trio
Jakob Bro   
Europa-turné, 10 koncerter, Jakob Bro Trio
Camerata Øresund
’Camerata og katten i tønden – barokmusik i 
børnehøjde’, dir. Peter Spissky
Camerata Øresund
To koncertprojekter, dir. Peter Spissky
Canta Køge
Beethovens ’Messe i C-dur’, dir. Inge Fabricius

Christian IV’s Vokalensemble
Koncertturné ’Reformationens Musik’, dir. Ruben 
Munk
Copenhagen Soloists   
Rossinis ’Petite Messe Solennelle’, dir.  Jonathan Ofir
Copenhagen Soloists   
Mozarts Requiem, Aarhus og København, dir. 
Jonathan Ofir
Copenhagen Soloists   
Bachs H-mol Messe, dir. Jonathan Ofir
COWBELL   
Winter Jazz 2017, Prøvehallen, Valby
COWBELL
Benjamin Koppel/Kenny Werner Quartet, turné DK 
og Tyskland
COWBELL
Summer Jazz 2017, 15 koncerter
Mogens Dahl
Mogens Dahl Kammerkor, Golden Days Festival, 
Händels Messias 
Dansk Amatørorkester Samvirke 
Sommerstævne på Askov Højskole
Dansk Amatørorkester Samvirke 
Strygerstævne i Helsingør Ferieby
Dansk Kapelmesterforening
Ungdommens Folkemøde
Dansk Jazzmusiker Forening  
Jazzcamp for børn og unge i efterårsferien
Jakob Davidsen  
Koncerter, Copenhagen Jazz Festival, Silence Trio 1, 
Kammerat Trio
Den Ny Opera 
Wagners ’Valkyrien’, dir. Lars Ole Mathiassen
DUSIKA  
Koncerter i København og Italien, dir. Christian 
Schmiedescamp
Edith Södergran Bigband Poesi
The Bigband and the Vocals, dir. Mads Pagsberg
Ensemble Hovaldt  
Velgørenhedskoncert for Reden International og 
Mødrehjælpen
Inge Fabricius
Operakoncerter med Sinfonia Selandia
Foreningen Danske Orkesterdirigenter
Dirigentkursus for brass band dirigenter, dir. Peter 
Harbeck
Foreningen Sange fra Broen
Workshop og koncert, Hellig Kors Kirken
Foreningen Sange fra Broen
Julekoncert, 8 kor og orkester, Hellig Kors Kirken
Forte Music
’Hybrid Klang’, Cæcilie Noby, kor og big band, dir. 
Andreas Vetö
Fredericia Byorkester
Brahms Requiem med kor, dir. Anne Cathrine 
Kielland Lund
Jørgen Fuglebæk
Strygeorkestret Con Fuoco, Forårskoncerter

Jørgen Fuglebæk
Det Sjællandske Underholdningsorkester, 
Promenadekoncert, Tivoli
Gints Glinka
Koncert, Transilvania Philharmonic Orchestra, 
Rumænien
Goldschmidts Musikakademi
Sommerkoncerter
Anne Marie Granau
Korworkshop og julekoncert, Sankt Annæ Pigekor, 
Samsø
Graabrødre Kammerkor
Bachs H-mol Messe med London Bach Players, dir. 
Egil Kolind
Graabrødre Kammerkor
Julekoncerter, dir. Egil Kolind
GuidOpera   
Sommeroperafestival, Bajadser, Kappen og Rigoletto,  
dir. Leif Greibe
Peter Harbeck 
Søborg Harmoniorkester, koncertrejse til Berlin
Harmoniorkestret TONICA 
Nytårskoncert, dir. Peter Harbeck
Harmoniorkestret TONICA 
Julekoncert, dir. Niels Bo Emgren
Emil Hess   
Koncertturnè, Japan
House Rocking Band
’Thorbjørn Risager & The Black Tornado’, turné, 
England
Jakob Hultberg
Piaseckis opera ’Falling Awake’, Takkelloftet
Human Entertainment
Nytårskoncerter, Det Jydske Underholdningsork., 
dir. Vagn Egon Jørgensen
John Høybye
Duke Ellingtons ’Sacred Concert’, Diabolus-koret, 
Mads Pagsberg-Big Band
JazzDanmark
Folkemødet i Allinge, Kulturmødet på Mors, Stage 
of Art 2017
Jazz på Balders Plads
Koncert, Kathrine Windfeld Big Band
JuulMusik  
Concord Brass Band, EM for Brass Bands, Belgien, 
dir. Jesper Juul
JuulMusik  
Concord Brass Band, DM for Brass Bands, dir. 
Jesper Juul
Jesper Grove Jørgensen
Dvoraks ’Stabat Mater’, Gladsaxe Symfoniorkester 
og Lille MUKO
Kammerkoret Camerata 
Koncert ’Open Secret’, Esajas Kirke, dir. Jakob 
Hultberg
Kammerkoret Camerata 
Koncertturné til London, dir. Jakob Hultberg
Kammerkoret Trinitatis Kantori 
Faurés Requiem, dir. Søren Christian Vestergaard
Kasper Bai Music
Koncertturné ’Maluba Orchestra’
Jens Klüver
Koncerter (40 år som kapelmester/jazzsolist)
Komponistsammenslutningen ToneArt
Koncerter i Huset, Cph. Jazz Festival
Koncertforeningens Kor
50 års jubilæumskoncert,  dir. Steen Lindholm

UDDELINGER AF 
KOLLEKTIVE MIDLER I 2017
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, 
sang og musikdramatik):

KutiMangoes
Koncertturné i Tyskland og BeNeLux
Københavns Bachkor 
Bachs Johannespassion, dir. Jan Scheerer
Københavns Bachkor 
Bachs Juleoratorium kantate 1, 2 og 6, dir. Jan Scheerer
Københavns Kantatekor 
Bachs Matthæuspassion, dir. Torben H.S. Svendsen
Københavns Kantatekor
Brahms ’Ein deusches Requiem’, dir. Torben H.S. 
Svendsen
Københavns Kommunes Skoleorkester
Sommerturné til Budapest, dir. Jonas Viggo Pedersen
Peter Ettrup Larsen
Dirigent og coach ved musikindspilning til filmen 
’The Violin Player’
Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester
Familiekoncert, dir. Mogens Andresen
Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester
Koncert i Tivoli, dir. René Bjerregaard Nielsen
Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester
Julekoncerter, dir. René Bjerregaard Nielsen
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
Tango-projekt og Nytårskoncerter, dir. Christian 
Schmiedescamp
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
Forårskoncerter, dir. Morten Ryelund
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
Efterårskoncerter, dir. Morten Ryelund
Maglegårds Sogns Menighedsråd
Adventskoncert, Messiaskirkens Koncertkor, dir. 
Krisztina Vas Nørbæk
Midtsjællands Kammerorkester
Mozarts Kroningsmesse og Fynsk Forår, dir. Svend 
Kragelund
Musica Ficta 
Monteverdi-koncerter, dir. Bo Holten
New York Scandia Symphony 
Koncert, ’The Golden Danish Age’, dir. Dorrit Matson
Jesper Nordin
Projektet ’conductinglessons.com’
Nordjyske Strygere
Koncerter i Frederikshavn og Thisted, dir. Maria 
Badstue
Opera Nordsjællands Kor  
Operaen’Cavalleria Rusticana’, dir. Rose Munk 
Heiberg
Operettekompagniet 
Lehárs ’Den Glade Enke’, dir. Carol Conrad
Paradise Jazz  
Koncert, Monday Night Big Band, Cph. Jazz Festival
Torben Puggaard
Koncerter Holbæk Byorkester
Randers Kammerorkester
Koncerter i Randers og Aarhus, dir. Casper Schreiber
Steen Rasmussen  
Koncerter, ’Steen Rasmussen Quinteto’, Madrid og 
Cph.
Kaisa Roose
Koncert, Tallinn Chamber Orchestra, Jakob Bangsø 
og Jakob Kuhlberg
Rødovre Concert Band
Festival i Ciudad de Torrevieja, Spanien, dir. Jørgen 
Misser Jensen
Skt. Clemens Drengekor    
Händels Messias, Herning og Aarhus, dir. Carsten 
Seyer-Hansen

SCENATET   
Koncerter, MATA festvalen i New York
Carsten Seyer-Hansen
Aarhus Bach-Selskab, Bachs Johannespassion i 
Aarhus Domkirke
Sokkelund Sangkor 
Bachs ’Juleoratoriet’, Garnisons Kirke, dir. Morten 
Schuldt-Jensen
Mark Solborg  
Koncertturné i Japan,  Simon Toldam & Mark 
Solborg Duo,
SyngSydfyn Festival 2017
Kordirigentkonkurrence for unge klassiske 
kordirigenter
Tango Work/Life
Palmeri’s ’Tango Credo’, Lincoln Center, New York, 
dir. Saul Zaks
Teatret Gorgerne  
Musicalen ’Titanic’, Galaksen, Værløse,  dir. Rose 
Munk Heiberg
The BigBand & The Vocals 
’The 4th Annual BigBand Composer Competition’
Tritonus
Koncerter,’Stjernestøv’, Rundetårn, dir. Jakob Høgsbro
Hans Ulrik
Duokoncert og jazzgudstjeneste, Frederikskirken i 
Paris
Hans Ulrik
Turné, Hans Ulrik Quartet feat. Jim Beard
Universitetskoret Lille MUKO 
50-års jubilæumskoncert, dir. Jesper Grove Jørgensen
Universitetskoret Lille MUKO 
Koncertturné, dir. Jonas Rasmussen
Vendsyssel Festival   
Koncerter
Niels Vincentz
Koncerter ’ Vincentz-Kjærgaard Kvartet’
Carl Winther
Koncertturné ’Walt Weiskopt European Quartet’, 
Norge, Tyskland og DK
Carl Winther
Koncertrejse, Equador, Columbia og Bolivia
Århus Sinfonietta  
Koncert med en Lasse Laursen-instrumentation, dir. 
Søren Kinch Hansen
Århus Sinfonietta  
Niels Marthinsens oratorium ’A Universe from 
Nothing’, dir. Søren Kinch Hansen
Århus Sinfonietta  
Thomas Agerfeldts nye juleoratorium, dir. Carsten 
Seyer-Hansen

Støtte til 122 projekter.        Ialt uddelt: 932.500

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

Richard Andersson  
CD og vinyl med trioen ’Richard Andersson NOR’ 
med islandske musikere
Baile Productions
Live-CD, Mads Vinding Kvartet feat. Margrete 
Grarup
Thomas Clausen
Album/CD, musik for duo til forestillingen 
’Ankomsten’
Thomas Clausen
CD, duo med Carlos Malta

Christina Dahl
CD, Christina Dahl Kvartet
Das Kapital
CD, duoen ’Free Folks’, Hasse Poulsen/Fabien 
Duscombs
Global Jazz Explorer Institute
CD, Lars Møller, ’Jazz Explorer Trio’
Mads Granum
CD, nykomponerede salmer, Mads Granum Kvintet
Jan Harbeck Music
CD/LP ’Jan Harbeck Live Jive Jungle’
Jonas Johansen
Album, gruppen ’CharmCatcher’
Jonas Johansen
CD, orkestret ’Blanco i Negro’
Jan Kaspersen
CD ’Jan Kaspersen Electric Extensions (JK8)’
Søren Krogh 
Nyindspilning og digital udgivelse af gamle sange
Kathrine Windfeld Big Band
Indspilning af studiealbum 
Jørgen Lauritsen
Indspilning af albummet ’Den Androgyne Lufthavn’
Niels Lyhne Løkkegaard
Indspilning af 6 værker for 6 violiner, ’Study of the 
Major Third’
Kresten Osgood 
Indspilning af album ’Kresten Osgood Kvintet’
Kaisa Roose
Indspilning af guitarkoncerter, Tallinn Chamber 
Orchestra og Jakob Bangsø
Finn Savery
CD, egne værker for guitar og strygekvartet
Mark Solborg   
Audiovisuel særudgivelse, ’Solborg/Skjødt 
Omdrejninger 2017’
Sundance Music
Indspilning: Fredrik Lundin ’De 5 på nye eventyr’
TW Musik
Indspilning af CD, ’The Tangofied Ensemble’, 
Torben Westergaard
Emil de Waal   
Indspilning af album, orkestret ’Emil de Waal+ Old 
News’

Støtte til 23 projekter.        Ialt uddelt: 226.000

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

Maria Badstue, Dansk Kapelmesterforenings 
Big Band Dirigentkursus, Jonas Hunt, Christian 
Hørbov-Meier, Per-Otto Johansson, Bo Lundby-
Jæger, Jonathan Ofir, Christian Schmiedescamp, 
Casper Schreiber,

Støtte til 10 formål                Ialt uddelt: 108.000

Samlet er der til 155 projekter og studieformål 
bevilget kr. 1.266.500 til musikfremmende for-
anstaltninger og uddannelsesmæssige formål.

Peder Kragerup, kasserer



NYE UDGIVELSER
NIKOLAJ BENTZON 
– NY NODEUDGIVELSE
7 nye fædrelandssange

Nodeudgivelsen -
 med becifret sang-
stemme - inkluderer 
link til indspilning 
med operasanger 
Joachim Knop 
akkompagneret af komponisten. 
”I efterhånden en del år har jeg skrevet 
både dansk- og engelsksprogede sange.  
De engelsksprogede bevæger sig i et  
tonesprog på linie med jazzens stan-
dardrepertoire med rødderne i f.eks. 
Broadway og Hollywood. 
De dansksprogede bliver derimod også  
i tonesprog klart mere danske. Høj-
skolesangbogen og dansk guldalder lister  
sig ind og blander sig med min grund-
læggende jazzidentitet. En slags opdateret 
Poul Reichardt/Sven Gyldmark.
Pudsigt som man pø om pø bliver opslugt 
af den fædrende jord - indtil man pludselig 
helt er sunket i.
Udgivet i april 2018 på Wilhelm Hansens 
forlag

PETER JENSEN & DR BIG 
BAND 
- NY DIGITAL OG VINYL 
UDGIVELSE
Crystal Palace

”Crystal Palace kan 
opleves som opda-
gelsen og udforsknin-
gen af et bygningskompleks i fremskredent 
forfald. Kontekstuelt kan man placere 
værket indenfor genren ”Glitch-art”.  
Glitch æstetiserer fejlen, og Peter Jensen 
har søgt, i samarbejde med lyddesigneren 
Morten Büchert, at erodere bigbandets 
klanglige overflade ved at gen- og over- 
spille optagelserne med defekt analogt 
audioudstyr. Disse fejlbehæftede op-
tagelser skaber dybe teksturelle lag, 
der understøtter forfalds-narrativet og  
fremhæver nye klanglige facetter i 
bigbandets soniske identitet. 
Peter har ladet andre kunstnere ud-
trykke sig spontant i nogle af Crystal 
Palace’s forladte rum. På vejen kan man 
opleve improvisationer og installationer 
af flere af bigbandets solister og et par 
gæster.
Crystal Palace er Peters første soloud-
givelse med DR Bigband og markerer 
begyndelsen af en række udgivelser, 
der søger nye svar på universelle pro-
blemstillinger forbundet med udviklingen 
af bigbandet og de institutionaliserede 
ensembleformater”.
Udgivet 25. maj 2018, ILK

HENRIK SØRENSEN 
- NY CD
Organum 
Momentum IV

Frie improvisationer 
og jazzkompositioner 
spillet på Maribo Domkirkes store orgel.
”Dette er den 4. udgivelse spillet på orgler 
i danske kirker med overskriften Organum 
Momentum.
Dette album indeholder musik af Lars 
Jansson, Abdullah Ibrahim, Bill Evans og 
Astor Piazzolla.
Dansk og svensk folkemusik er også 
repræsenteret - bl.a. en improvisation over 
Ebbe Skammelsøn.
Derudover er der tre improvisationer, der 
tager udgangspunkt i den lange tradition 
indenfor jazzen og blandt organister i 
denne frie disciplin”.
Hør optagelser fra indspilningerne på 
Youtube: Henrik Sørensen - Organum 
Momentum IV
CD´en kan købes på selskabet Wave´s 
facebookside: 
Organum Momentum Project.
Udgivet april 2018 på WAVE


