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NYT OM MEDLEMMER 
 NYT FRA FORENINGEN            

  NYHEDER  ved Bodil Heister 

NYE MEDLEMMER

Stine Michel, 46, København 
er sanger, komponist, hi- 
storiefortæller og kapelmes- 
ter. Hun er vokset op på  
landet mellem midtsjæl-
landske  moser,  lygtemænd  

og elverpiger.
Derefter flyttede hun til København og  
fik sin uddannelse på det Rytmiske Mu- 
sikkonservatorium. Hun er leder af or-
kestrene Freja i Norden, EventyrOrkestret, 
Den lille prins, Rødhalsen og Trolderose og 
Trommelise.
Herudover har hun været knyttet til 
AnemoneTeatret igennem flere år.
Lige nu skriver Stine stille musikfor-
tællinger for børn og et større rytmisk  
værk over Inger Christensens Sommer-
fugledalen.
Udover musik holder hun meget af at 
læse, gå i naturen og tale med børn og 
ældre mennesker...

Søren Graversen, 59, København 
er kapelmester, komponist, 
pianist og tekstforfatter.
Han er opvokset i Thy og er 
uddannet i musikvidenskab 
fra Aarhus Universitet. 

Keyboardspiller i en lang række Aarhus-
bands, heriblandt Inside The Whale. I for- 
bindelse med opsætningen på Betty 
Nansen Teatret af Nick Cave Teaterkoncerten 
- som modtog en Reumert for Årets Fore-
stilling 2007 - flyttede han til København.
Søren har desuden produceret flere fore-
stillingsalbums, bl.a. Nick Cave Teaterkon-
certen og Svantes Lykkelige Dag.
Han er i efteråret kapelmester på Aarhus 
Teaters Bowie-musical Lazarus, som spil-
ler på Det Kgl. Teater i 2020. I efteråret 
spiller han Søren Huss-forestillingen Troen  
& Ingen på Folketeatret + turne.
Søren er glad for ord, kunst og skiløb - og 
også en lille smule for musik ...

DIRIGENT MORTEN RYELUND 
MODTAGER LEGAT
Morten Ryelund har modtaget Emil 
Holms Mindelegat for sin store indsats i 
Det Danske Ungdomsensemble DUEN.
Morten Ryelund har med DUEN skabt 
meget mere end ”blot” et musikalsk 
talent-udklækningssted. Han har formået 
at genskabe interessen for orkesterspil hos 
unge musikere.
Den 49-årige dirigent Morten Ryelund 
får prisen for sit store arbejde med dan- 
ske ungdomssymfoniorkestre og i sær-
deleshed Det Danske Ungdomsensemble 
DUEN. Med prisen følger 30.000 kroner.
Takket være Mortens ihærdige indsats fra 
den første spæde start i 2004 er DUEN  i 
dag en institution i dansk musikliv. 

DIRIGENT MARIA BADSTUE 
MODTAGER PRIS
På baggrund af videomateriale er Maria 
Badstue udnævnt som TAKI Award Re-
cipient 2019-2021 af Marin Alsop og det 
prestigefyldte Taki Concordia Fellowship 
med bl.a. Bernhard Haitink og Leonard 
Slatkin i udvælgelsesjuryen. 
Som TAKI Award Recipient modtager hun 
en økonomisk støtte og er i de kommende 
sæsoner en del af en mentorordning med 
Marin Alsop i Wien og Baltimore, ligesom 
hun også modtager support og vejledning 
af TAKI Fellowship Team.

 

RUNDE FØDSELSDAGE
20. nov.  James Price  60 år
26. nov.  Ole Faurschou  50 år
5. januar  Jesper Bodilsen  50 år
13. januar  Søren Graversen  60 år
18. januar  Marilyn Mazur  65 år
22. januar  Søren Birch  65 år
29. januar  Vagn Egon Jørgensen 60 år
31. januar  David Riddell 60 år
14. februar  Lars Danielsson  60 år
3. marts  Niels Vincentz  50 år
22. marts  Henrik Schrøder  60 år
22. marts  Arne Balk-Møller  65 år

25- ÅRS MEDLEMSJUBILÆER
Ole “Fessor” Lindgreen, Jørgen Svare, John 
Høybye, Viggo Steincke, Stig Christensen, 
Jan Glæsel og Niels Søren Hansen
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke

DØDSFALD
Vores ældste medlem Aage Bonde Larsen 
er død. Han nåede at fylde 100 år! 
Læs den lille artikel om ham i blad 71 på 
bagsiden.

HUSK AT OPLYSE OM ÆNDRING AF 
MAIL-ADRESSE
Dansk Kapelmesterforening sender løben-
de Nyhedsbreve ud på mail. Husk at sende 
din rigtige mailadresse til sekretæren. 
Husk også at oplyse om telefon- og a- 
dresseændring.

DIRIGENT JAN SCHEERER UDNÆVNT 
TIL PROFESSOR
Jan Scheerer er blevet udnævnt til pro-
fessor i korledelse ved konservatoriet - 
Hochschule für Musik und Theater ”Felix 
Mendelssohn Bartholdy”- og starter nu i 
vintersemestret. 
Leipzig er det ældste musikkonserva-
torium i Tyskland og et af de største. 
Jan kommer til at være ansvarlig for 
kordirektionsuddannelsen indenfor den 
musikpædagogiske faggruppe. Det er en 
tidsubegrænset stilling, men han bliver 
boende i København og fortsætter med 
Bachkoret - dog ikke på DKDM, hvor han 
lader sine timer hvile i et stykke tid. 

MUSIKLEKSIKON FOR 
BEDREVIDENDE
“En dirigent er betegnelsen for en mand, 
som står med en træpind foran orkestret 
og med denne pind angiver en rytme, 
der konstant er et halvt sekund foran den 
rytme, orkestret spiller i, hvilket man kan 
konstatere ved at iagttage og sammenligne 
dirigentens og musikernes fødder.
Nogle dirigerer uden noder, men er al-
ligevel i langt de fleste tilfælde i stand 
til at stoppe pindens bevægelse nøjagtig 
samtidig med, at orkestret holder op med 
at spille. For at man ikke skal tro, at dette 
skyldes snyd, er en del dirigenter gået 
over til at dirigere med lukkede øjne”.
Asger Lund Christiansen

JULEGLØGG I DANSK KAPELMESTERFORENING
på foreningens 81-års fødselsdag lørdag d. 21. december 
kl 16.00-18.00 i Nyhavns Færgekro, Nyhavn 5.

Vi serverer æbleskiver, småkager og julegløgg, og der vil 
være prisuddelinger og quiz. Vær med til at fejre fore-
ningens fødselsdag og mød kolleger til hyggeligt samvær.
Tilmelding senest 10. december til sekretæren.
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KAPELMESTERENS 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

FORMANDEN MENER
Jesper Grove Jørgensen

Jeg har brugt en stor del af
mit snart 50-årige dirigentliv 
på at arbejde med kor på alle niveauer. Jeg 
har oplevet den særlige glæde, mennesker 
får af at synge sammen med andre men-
nesker - den følelse af at være en del af 
et givende fællesskab, at være fælles om 
at nå et musikalsk mål sammen og være 
en uundværlig del af arbejdet frem mod 
dette mål. 

Det må her ikke glemmes, at det at synge 
er dén musikalske udfoldelse, som næsten 
alle kan være med i på et eller andet niveau. 
Antallet af amatørkorsangere har gennem 

mange år været stigende - måske en følge 
af, at interessen for at synge i fællessang 
ved lejligheder, hvor mennesker er samlet, 
er støt voksende. 

For de fleste er det en stor glæde at kunne 
synge med på de danske sange ved disse 
lejligheder. 

Den danske sangskat har stor betydning 
for mange mennesker, hvilket tydeligt ses 
af den diskussion, der allerede nu - inden 
næste udgave af Højskolesangbogen er 
udkommet - udfolder sig om valget af 
de enkelte sange. Visse valg kan virkelig 
sætte sindene i kog hos mange. 

At synge er en naturlig udfoldelse for 
alle børn, men ofte får de ikke mulighed 
for at dyrke deres sangglæde i diverse 

institutioner og skoler - man fratager dem 
helt enkelt den sociale og musikalske 
glæde, det er at synge sammen med 
andre, og det gør det ofte svært for mange 
at tage sang op som fritidsbeskæftigelse 
senere i livet. 

Der bør derfor gøres en målrettet indsats  
for at få sang (og anden musikalsk 
udøvelse) styrket gennem hele skole-
forløbet, og det gøres efter min mening 
bedst ved at genindføre faget som en  
væsentlig del af alle pædagog- og lærer-
uddannelser, ligesom vi må have landets 
musikskoler mere integreret i folkeskolens 
dagligdag. 

De musikalske oplevelser, vi får i skolen, 
glemmer vi aldrig og giver os mod på at 
dyrke musik også i vores voksenliv.

Når efteråret nærmer sig, er det samtidig 
tegn til, at en ny sæson begynder, 
teatre, spillesteder - alle måler de deres 
spilleperioder i sæsoner, der starter, når 
sommeren er ved at slutte. Forventningens 
glæde rammer os alle - nysgerrigt ser vi 
frem til, hvad den nye sæson har at byde 
os.

Men i år går tæppet også for en ganske 
særlig sæson. Vi har haft valg til 
Folketinget, og den nye folketingssamling 
begynder traditionen tro i starten af ok-
tober. Det bliver endog meget spændende 
at se, hvad de mange nyvalgte medlemmer 
af Tinget med den nye mandatfordeling 
vil markere sig på. Set fra vores hjørne er 
det selvfølgelig dybt interessant at følge, 

i hvor høj grad kulturpolitikken bliver 
prioriteret, især da kultur var nærmest 
klinisk renset fra den netop overståede 
valgkamp.

Den afgående regering indførte jo begrebet 
omprioriteringsbidrag - en eufemisme af den 
slags, der altid findes frem, når man skal få 
en bitter, upopulær beslutning gjort mere 
fordøjelig. Det lød så besnærende enkelt: 
hvem vil ikke kunne magte at disponere 
en 2%s besparelse i et stort budget?

Sandheden har vist sig at være en helt 
anden. De akkumulerede 2 procents 
besparelser har ført til noget nær 
nedsmeltninger af museer, teatre, uni- 
versiteter, højere læreanstalter, kunst-
neriske uddannelser osv. Resultatet er 
nu, at mange steder er de fysiske rammer 
bevaret, men alt det, som disse steder 
skulle fyldes med, er beskåret langt ind i 
knoglerne.

Lad os nu håbe, at det nye Folketing 
med den nye kulturminister og de 29 
medlemmer af Kulturudvalget i spidsen 
vil forstå betydningen af den levende 

kultur netop i det samfund, der venter 
os, hvor vi alle har så let ved at finde det 
hurtige elektroniske kultur-fix.  

Og det er op til os alle at gå i dialog 
med vores nye politikere og vise, hvor 
grundlæggende kultur er for vores 
samfunds sammenhængskraft og ud-
vikling. 

Et første, meget væsentligt punkt ville 
være, at den levende musik på ny bliver en 
integreret del af skolernes undervisning, 
så at alle børn får mulighed for at mærke 
den levende musik på deres egen krop. 
Jeg blev selv ramt af musikken, da min 
pragtfulde dansk- og sanglærer i 1. klasse 
konsekvent sang danske sange med os. 
Det er i den grad gået i mit DNA, og den 
dag i dag henter jeg inspiration fra den 
prægning, når jeg dirigerer Carl Nielsen-
symfonier.

Vi er lutter øren og spændte, kære 
nyvalgte politikere! 

 

EN TIVOLI-
KAPELMESTERS 
HVERDAG ANNO 
2019
af Peter Jensen

Inspireret af sidste nummer af bladets 
tanker fra kollegaer om digitale noder 
versus de traditionelle trykte papirnoder, 
blev jeg inspireret til at berette lidt om  
vores erfaringer fra Tivoli med digita-
lisering af noder.
Jeg oplever også af og til, at det henstår 
lidt i det dunkle, hvordan vi har fået gen-
opbygget musikken i Tivoli efter de store 
nedskæringer for en del år siden, så det vil 
jeg også gerne fortælle lidt om. 

Kort fortalt har jeg været fastansat som 
kunstnerisk leder og kapelmester i Tivoli 
siden januar 2016. 
I praksis betyder det, at jeg har ansvar 
for ca. 90-100 koncerter hver sæson. Jeg 
dirigerer, spiller, ”konferencierer” og ar- 
rangerer næsten al musikken for de fire  
orkestre, som jeg leder: Tivolis Big Band,  
Tivolis Salon Orkester, Tivoli Late Night  
Orchestra og Tivoli Ensemblet. Herudover  
skriver jeg også en del arrangementer til  
Tivolis Symfoniorkester (Tivoli Copen-
hagen Phil) og virker som musikalsk 
konsulent ved stort og småt i Tivoli.

Tivolis Big Band består af 17 musikere og 
viderefører primært traditionen med at 
spille op til dans på Plænen lørdag aften 
i sommermånederne. Orkestret medvir-
ker ofte ved Alvin Ailey-ballettens be-
søg og ved Tivolis fødselsdagskoncert. 
Ved hjælp af en donation fra Augustinus 
Fonden og programchef Maria Frejs store  
engagement lykkedes det i år tillige at  
spille en forrygende koncert under Co- 
penhagen Jazz Festival med den bra-
silianske pianist og sanger Eliane Elias og 
bassisten Marc Johnson.

Tivolis Salon Orkester er et 12 m/k stort 
orkester. Det består af en strygekvartet, to 
multi-træblæsere, vibrafon, rytmegruppe 
og mundharpevirtuosen Mathias Heise. 
Orkestret spiller hver tirsdag på Plænen 
og akkompagnerer typisk solister som: 
Preben Kristensen, Annette Heick, Caspar 
Phillipson, Trine Pallesen m.fl.

Tivoli Late Night Orchestra består af  
11 musikere og er sammensat af en rytme-
gruppe, fem blæsere (inkl. spillende ka- 
pelmester) og to sangere: Miriam Man-
dipira og Bobo Moreno.
Orkesteret spiller op til dans på Plænen,  
når bigbandet holder fri, og repertoiret  
dækker den klassiske soul/pop fra 
1960’erne og frem til vor tid. 

Tivoli Ensemblet er vores firemands 
rytmegruppe, der er fastansat fem må- 
neder om året og fungerer som rytme-
gruppe i alle vores større orkestre samt 
ved et stort antal koncerter, hvor vi 
akkompagnerer en solist, eller hvor en-
semblets musikere og jeg selv indtager 
solistrollen. Ensemblet består af Per Gade 
på guitar, Steen Rasmussen på klaver, 
Ole Skipper Mosgaard på bas og Rasmus 
Kihlberg på trommer.

Digitalisering
I år fik vi mulighed for at overgå til 100% 
digitalisering af al vores nodemateriale. 
Det er en stor investering, som skete på 
baggrund af, at vi kunne spare ressourcer 
ved ikke at skulle printe og indbinde de  
store mængder nyt materiale, som jeg 
hvert år skriver til vores forskellige pro-
duktioner. Mere lavpraktisk er det også 
en kæmpe fordel at bruge iPads, når man 
- som vi gør en stor del af tiden - spiller 
udendørs. iPads blæser ikke så let ned af 
nodestativerne...
Vi bruger iPad Pro 12,9” Apple Pen, For-

Score og en pedal til sideskift, og alt er så 
intuitivt udformet, at musikerne kan tilgå 
det stort set uden forhåndskendskab. Jeg 
kan lægge deres noder ind på iPads’ene 
på en brøkdel af den tid, det tidligere tog 
mig at holde styr på de utallige node-
mapper og rettelser, og justeringer af ar- 
rangementerne er utroligt enkle at fore-
tage. Musikerne skriver noter ind med 
Apple Pen, og det kan gøres virkelig pænt.
Udstyret fungerer pålideligt, men vi har 
oplevet en enkelt gang, at en Ipad stod i 
direkte sollys og overophedede. Det er det 
eneste nedbrud, som vi har oplevet på de 
omkring 75 koncerter, vi har spillet med 
udstyret indtil nu. Man skal selvfølgelig 
huske at lade dem op...

Det eneste og største minus ved iPads er, 
at man kun kan se én side af gangen.
Når denne generation af iPads med tiden 
skal udskiftes, håber jeg, at der er kommet 
en løsning, hvor man enten bruger en 
større skærm eller har flere skærme ved 
siden af hinanden, sådan at man igen kan 
danne sig et bedre overblik over musikken. 
Der findes andre digitale nodeløsninger, 
hvor man kan se flere sider, der er udviklet 
på baggrund af modificerede e-readere,  
men de kunne slet ikke klare de forholds-
vis enkle stresstests, jeg udsatte dem for i  
research-fasen. De har alle en mere beha- 
gelig skærmoverflade, men vi har selvføl-
gelig fundet ud af at indstille lysstyrken 
på vores iPads sådan, at de får et varmt 
og blødt lys.

Den æstetiske oplevelse er meget ander-
ledes end papirnoder, og selvfølgelig sav-
ner jeg visse ting fra de gamle formater, 
men der er så mange åbenlyse og logiske 
fordele ved at bruge den digitale løsning, 
at jeg må give den min anbefaling, og mon 
ikke at den er kommet for at blive.  
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“Fyrschste Dysch nysch, fürschste Dysch  
nysch, isch bön boy Dyor! Fyrschste Dysch 
nysch...”
Det er en sen fredag eftermiddag i 
oktober for 20 år siden. Stedet er Nikolai- 
kirche i Leipzig. I korhvælvingen foran  
alteret står det verdensberømte Tho-
manerchor - nabo-kirkens drenge- og 
mandskor, som engang var et af Bachs 
”instrumenter”. De synger - a cappella - 
en motet for dobbeltkor af mesteren, men 
noget er helt galt.  Jeg spørger lavmælt ud 
ad den ene mundvig: ”Øhm.. har de ikke 
alle en alvorlig S-udtalefejl?” 

Min ledsager, en ung leipziger på 20 år og 
min kommende nærmeste medarbejder, 
bryder ud i et stort smil: ”Nej da, de synger 
bare på Sächsisch“, Bachs originalsprog og 
officielt ”rigsforvaltningssprog“ på hans 
tid og næsten 200 år frem. Også Goethe 
og Schiller var stolte af denne af Luther 
kultiverede dialekt, som i dag får mange 
tyskere uden for Mitteldeutschland til at 
trække på smilebåndet. ”I flere af Bachs 
kantater fungerer rimene ikke i dag, 
hvor man udtaler ordene anderledes“, 
fortsætter den unge mand. En vigtig 
oplysning nu da jeg skulle til at lære at 
begå mig i denne musikkens metropol. 
Dette var nemlig optakten til min første  
officielle embedshandling dagen efter 
som ”Gewandhauschordirektor“: Indstu- 
deringen og afleveringen af Fürchte 

EN CHEFDIRIGENT 
FORTÆLLER
af Morten Schuldt-Jensen

kunstnerisk leder og 
dirigent for Leipziger Kammerorchester 
og Immortal-Bach-Ensemble

Dich nicht, ich bin bei Dir (for mit og 
Gewandhauskorets vedkommede i ud- 
gaven fra Mendelssohns Elias) til frem- 
førelse sammen med Gewandhausor-
kestret under ledelse af Herbert Blomstedt, 
min nye chef.

Tekstindholdet var nøje afstemt med 
anledningen: En festkoncert til fejring af 
10-året for ”den fredelige revolution“ den 
9. oktober 1989 (som en måned senere 
førte til murens fald). Og lokaliteten var 
heller ikke tilfældig: Netop i denne kirke 
var der under ledelse af kirkens præst, 
Christian Führer, blevet afholdt såkaldte 
fredsbønner hver mandag aften fra 1982 
og kulminerende i efteråret -89. De tiltrak 
et eksponentielt stigende antal deltagere, 
som til sidst i tusindvis fyldte både Nikolai 
kirke og pladsen udenom. Og 9 andre 
kirker i byen. Derfra gik de på den nævnte 
oktoberaften i -89 sammen med, hvad der  
forekom at være alle Leipzigs øvrige bor-
gere, ud på ringen om den indre by, mens 
råbene igen og igen gjaldede: ”Keine 
Gewalt!“ og ”Wir sind das Volk!“. 

Nikolaikirche hvor mandagsmøderne fandt sted. En 
enkelt-stående søjle med de grønne “tunger” er nu 
rejst på pladsen udenfor som symbol på den effekt, 
fredsbønnerne fik på omverdenen.

Gewandhaus som institution og den  
daværende bredt respekterede kapel-
meister Kurt Mazur spillede en central, 
formidlende rolle den aften med direkte 
kontakt til regeringen og ved bevarelsen af 
roen. Man vidste (Stasi havde ladet rygtet 

sive), at der var bestilt 20.000 portioner 
transfusions-blod ”for det tilfælde, at..“ 
Men fredelige stearinlys og bønner var 
regimet ikke forberedt på, og resten er 
historie.

Historiens vingesus (i flertal) er i det 
hele taget meget hørbare i Leipzig. Byen  
har spillet en rolle i internationalt musik-
liv siden det 16. århundrede. Bach be-
høver jeg ikke nævne, men også for 
Mozart var byen vigtig. Her faldt hans 
legendariske bemærkning, da han efter en 
improvisation på Thomaskirkens orgel fik 
forelagt og foresunget stemmerne til Bachs 
Singet dem Herrn: Das ist doch einmal 
etwas, woraus sich was lernen lässt. Man 
mærker Mozarts glædelige overraskelse 
og beundring for Thomaskantoren, hvis 
stil derefter faktisk sniger sig ind på visse 
steder i hans partiturer.
Og alle, der interesserer sig for Wagner, 
Robert og Clara Schumann, Brahms og 
Reger ved, hvilken rolle byen spillede i 
deres liv. Dér flettedes deres livslinjer med 
hinanden og med byens internationalt re- 
nommerede ensembler, musikere, musik-
forlag og fagpresse. 
Den første gang, jeg trådte ind i Thomas-
kirken og stod ved Bachs mindetavle i 
gulvet, følte jeg mig derfor usigeligt lille. 
Alene at fornemme akustikken i rummet  
- det historiske ekko af uropførelserne 
af så megen fantastisk musik - var 
overvældende. Den samme følelse greb  
mig på vej op til mit første logi, en 
étværelses på tørreloftet i Mendelssohns 
hus, som ligger i Gewandhaus’ umid-
delbare nærhed, og hvor også Blomstedt 
havde sin lejlighed. Der er en original 
trætrappe fra stuen og derop, og man kan 
levende forestille sig, hvordan trinene 
op til første sal er slidt af komponisten 
selv, af gæster og venner som Gade og 
Schumann, der også som nygift boede i 
byen med sin Clara. Og også på fortovet 
i Inselstrasse foran deres i mellemtiden 
smukt renoverede hus ’vingesuser’ det 
heftigt. 

Leipzig er i dag en by med ca. 600.000 
indbyggere. Der er et stort, traditions-

rigt universitet, autoindustri (BMW og 
Porsche), bio- og miljøteknologi på høj-
este niveau samt en lufthavn, der huser 
hovedkvarteret for DHL, Europas stør- 
ste logistikforetagende. Her findes også 
Bundesverwaltungsgericht, landets høj-
este domstol, som har til huse i en mildest 
talt imponerende bygning med en fra 
nazitiden herostratisk berømt retssal, et 
rum, der senere interessant nok skulle 
komme til at spille en ikke uvæsentlig 
rolle i mit musikalske liv i byen.
Den indre by er bristefærdig med fancy 
butiksstrøg, lange overdækkede arkader  

Den store mødesal i Bundesverwaltungsgericht

mundende ud i hyggelige indergårde, nu 
med restauranter og caféer, men i det 17. til 
19. århundrede anløbssted for hundreder af 
hestevogne med rå- og handelsvarer, som 
hejstes op til lagrene oppe under tagene i 
12-15 meters højde, fx til et senere meget 
kendt klæde-lager (Gewand-Haus). Langs 
ét af byens sydgående hovedstrøg finder 
man Europas længste sammenhængende 
række af såkaldte Gründerzeit-huse. Det  
er elegante beboelseshuse, som fra ca. 
1850 og frem til 1. verdenskrig blev 
bygget af og til velstående fabrikanter, 
forretningsmænd og deres familier, det  
borgerskab, som var den klassiske musiks 
hovedpublikum. Borgerskabet har kul-
turelt og politisk i Leipzig domineret mere 
end i nogen anden lignende by i Tyskland, 
da man - i modsætning til fx Dresden - 
aldrig har haft et egentligt fyrstehus i byen. 
Gewandhausorkestret selv grundlagdes 
i midten af det 18. århundrede, netop 
ikke som hoforkester, men som et fælles 
mæcenat mellem 12 velhavende borgere, 
og der hæges den dag i dag om dette 
”anti-feudale” image. 
For os musikere er Leipzig ud over 
Gewandhaus selvfølgelig karakteriseret 

af historiske institutioner som Thomas-
kirche og Mendelssohns berømte konser-
vatorium, som også de fleste betydende 
skandinaviske 1900-tals komponister med  
større (Gade) eller mindre (Grieg) glæde 
lagde vejen forbi. Tilstedeværelsen af  
Gewandhaus, Thomanerne, et stort radio- 
orkester og -kor, byens betydende opera  
med alt, hvad dertil hører, et operettehus 
med eget kor og orkester, et stort kon-
servatorium og musikskoler i ekstraklasse 
giver også i dag byen en særstilling og et 
miljø, hvor instrumentkasser i alle former 
præger bybilledet i usædvanlig grad. 
I Leipzig kan man stadig finde noget 
ordentligt at bo i til en nogenlunde over-
kommelig pris (i det mindste i forhold 
til Berlin, Frankfurt og München), be- 
folkningstallet er stigende og gennem-
snitsalderen faldende, så byens fædre er 
optimistiske for tiden. 

Men sådan var det ikke helt for 20 år siden. 

I 1999 var Leipzig i det ydre stærkt 
renoveringstrængende. Alt var gråt og  
brunt og afskallet, og pga. brunkuls-
fyringen i DDR-tiden temmelig beskidt. 
Vestlige investorer havde købt billigt, og  
mange af den indre bys beboere og 
butiksindehavere måtte finde andre græs-
gange. For dog nogenlunde at bevare 
byens arkitektoniske særpræg var der 
lavet strenge regler for renoveringen, og  
der stod derfor en del steder kun fa-
caderne tilbage, støttet af et stålskelet, alt 
det indre var væk eller ved at blive skiftet 
ud. Et grotesk syn. Det skulle vise sig at 
være noget lignende, jeg - uden at være 
klar over det - havde sagt ja til at forestå i 
Gewandhaus. 

Her 10 år efter murens fald var der efter  
nogle kormedlemmers udsagn i Leipzig 
kun ét sted tilbage, hvor ”verden endnu 
var i orden“ og ikke overtaget af ”Wessis“ 
(altså vesttyskere og den slags), og det 
var i Gewandhauskoret. Her havde bl.a.  
tidligere toneangivende SED-funktionæ- 
rer med venner og familier indrettet sig 
med en fortsættelse af det verdensbillede, 
de havde været vant til og satte pris 

på fra DDR-tiden. Denne næsten mili- 
tante ”Ostalgi“ havde mange impli-
kationer og betød bl.a., at korets be-
styrelsesmedlemmer ikke fandt det 
nødvendigt at synge sig op til eller 
yde noget særligt ved den generelle 
foresyngning for alle 110 korister, som 
Blomstedt og husets ledelse havde for-
ordnet. For det var i deres verden ikke 
muligt at fritstille tillidspersoner og tro-
faste sangere, der fx ikke havde forsømt 
en prøve i 30 år. Uanset hvordan man så 
lige p.t. sang.
Efter næsten to ugers tests var resultatet, 
at kun en fjerdedel af medlemmerne - og 
ingen bestyrelsesmedlemmer - kunne 
fortsætte efter de fastlagte kvalitetskrav, 
og det medførte i sensommeren flere 
offentlige høringer, et stort borgermøde og 
to særbehandlinger i Leipzigs byråd. 
Det er svært at forestille sig, at en 
foresyngning til et amatørkor i en by halvt 
så stor som København ville afstedkomme 
så meget postyr, men det viser lidt om 
Gewandhaus’ position i byen. 

Det tog år, før bølgerne havde lagt  
sig endegyldigt, de gamle bestyrelses-
medlemmers netværk rakte langt.  
Chikanerne havde mange fremtrædelses-
former, det værste var vel de telefoniske 
dødstrusler et par år senere mod byens 
førende musikanmelder som straf for, at 
han gav det debuterende professionelle 
GewandhausKammerchor fremragende 
anmeldelser. Her skulle ingen glæde 
være..! 

fortsættes på næste side....

Morten Schuldt-Jensen
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I en kolonihaveforening i et
idyllisk kvarter i Brønshøj 
bor Ole Lindgreen. Huset er 
gult med grøn trægavl, og på gavlen 
hænger en lille fuglekasse i nøjagtig 
samme stil og i samme farver som huset. 
Man skal åbne en grønmalet havelåge for 
at komme ind i haven, som er fyldt med 
vilde buske og høje træer. Ole har bygget 
et anneks som øvelokale, og heldigvis er 
naboerne dejlige væsner, som han siger, 
og han må spille lige så tosset, han vil. 
Mere kan man jo ikke forlange - og at man 
stadig er aktiv musiker i en alder af 81 år, 
er en gave, siger han.

”Jeg er jo fra en tid, hvor man ikke 
kunne blive uddannet jazzmusiker, som  
man kan det i dag på Rytmisk Musik-
konservatorium”, fortæller Ole.
”Så jeg gik til privatundervisning i basun 
i 3-4 år hos Hans Oscar Nielsen, som var 
basunist i Livgarden. Han var en lærer af 
den gamle skole og hersede med mig; det 

JEG FØLER MIG IKKE FORBENET 
OG HAR INGEN MENING OM, 
HVAD DER ER RIGTIG ELLER 
FORKERT MUSIK - OG JEG LYTTER 
GERNE TIL BÅDE KLASSISK OG 
AVANTGARDE ...
INTERVIEW MED KAPELMESTER OG BASUNIST  
OLE ”FESSOR” LINDGREEN
af Bodil Heister

fortsættes på næste side....

var kæft-trit-og-retning, men jeg lærte en 
masse grundlæggende teknik. 
Han var også sjov, men en machomand, 
dét var han.
En dag spillede jeg en etude for ham, som 
jeg havde øvet mig meget på. Så kiggede 
han på mig med vrede øjne, karikerede 
etuden og sagde: ”Hvad mener du 
egentlig med dét, du lige har spillet?” Jeg 
blev forvirret og kunne blot svare, at jeg jo 
havde spillet, hvad der stod. ”Ja, men dén 
måde, du spillede det på, duer ikke! Du 
skal spille, som om du synger på dit horn”, 
og så sang han som en operasanger for 
mig. ”Det er den vej, du kommer i kontakt 
med andre med din musik”. 
Et godt råd, jeg aldrig har glemt. At synge 
med tonen. Og så gik vi ellers i gang med 
lange toner, faktisk en ting, jeg øver den 
dag i dag. Så tak til Hans Oscar ...
Hans Oscar kunne i øvrigt ikke fordrage 
jazz og fortalte, at basunisten Tommy 
Dorsey, den eneste jazzmand han kunne 
acceptere, var død af sult. “Så jazzmusiker 
skal du aldrig blive!”. Men det var nu ikke 
sandt. Dorsey, en veluddannet musiker, 
dygtig forretningsmand og orkesterleder 
for et af tidens populæreste amerikanske 
orkestre, var mangemillionær, da han 
døde. Louis Armstrong var nærmest auto-
didakt, men hans unikke musik havde 
gjort ham elsket verden over og til en hol-
den mand. 
Alt dette nænnede jeg ikke at fortælle 
Hans Oscar.
Min basunlærer mente heller ikke, at jazz 

var fint nok. ”Har du nu igen været ude 
at spille det dér”, sagde han og gjorde grin 
af mit spil.
Men hvis man tog noderne fra ham, var 
han fuldkommen lost. 
Og jeg skuffede ham også, da jeg rejste  
med et jazzorkester til Tyskland i et år - ef- 
ter værnepligten i 1. regimentsmilitæror-
kestret - og jeg kom aldrig tilbage til ham. 
Siden har jeg selv øvet mig frem til dét, 
jeg kan i dag. Det samme gælder teori og 
becifring, som jeg har lært mig selv, men 
jeg har også været ihærdig med at spørge 
andre til råds. Og så har jeg selvstuderet 
ved at lytte til et hav af jazzplader.
I 1940’erne smuglede folk LP’er med 
hjem fra USA, men også fra Sverige, hvor 
man kunne få 78’plader med bl.a. Louis 
Armstrong og Mills Brothers.
Der var også nogle i Europa, der skilte sig 
særligt ud, fx Chris Barber, Humphrey 
Lyttelton og Acker Bilk, simpelthen fordi 
de var gode og havde deres eget præg, 
men jeg har nok overvejende lyttet til 
amerikanske musikere hele mit liv. 
Herhjemme var Papa Bue Jazzband de første 
i Danmark, der slog rigtigt igennem, det 
var i 1956. De tog også til Tyskland og blev 
vildt populære. Det blev det store band og 
hatten af for det. Absolut!” 

”I 1961 var jeg med i Ricardos Jazzmen i 
fem-seks år, hvor vi spillede fast i Cap 
Horn i Nyhavn fire dage om ugen. Det 
var et fantastisk sted. Nulle, som jeg 
lærte at kende dér, spillede de andre tre 
dage om ugen. Men så dannede bassisten 
”Basse” Seidelin (fra det originale Papa 
Bue orkester) sit eget band, og her var 
Nulle også med, indtil Fessors Big City 
Band startede op i 1968. Det band har jeg 
haft i 35 år, og vi rejste kloden rundt fra 
Grønland og Island i det kolde nord til 
Saudi Arabien, Malaysia og De Forenede 
Emirater. 

Engang skulle vi spille i DDR (inden 
murens fald). Det var i kæmpe sale. 
Alle sangtekster skulle sendes derned i 
forvejen for at blive gennemtjekket. Der 
måtte gerne stå noget om, at amerikanerne 
havde haft slaver, og den slags ting”, 
griner Ole. ”Men ellers blev tekster nøje 
læst igennem. Vi tjente gode penge, og alt 
var sindssygt billigt; men vi skulle bruge 
pengene inden vi rejste hjem, da DDR-
mark ikke var så meget værd uden for 
muren. 
Dog havde vi betinget os en pæn sum 
vesttyske mark, da vi jo ikke kunne 
forsørge os selv og familien på anden 
måde. Dem fik vi så udbetalt ved af-
rejsen i Schönefeld Lufthavn. Men vi fik  
købt pelse, musikinstrumenter og sala-
mandersko, som blev lavet i DDR, og vi 
købte noder og LP-plader. Jeg købte en 
klassisk avantgardeplade, der viste sig 
at være særdeles rædselsfuld med noget 
virkelig grimt og besynderligt musik. Den 
var så frygtelig, at jeg havde lyst at lave 
lidt sjov, så jeg forærede den til en af mine 
gode venner Johnny ”Goffy” Rasmussen. 
Jeg lavede om på etiketten og klistrede 
og klippede og bildte ham ind, at jeg 
medvirkede som musiker på pladen. Det 
er dødsikkert, at han har smidt den væk 
for længst...

Men bortset fra det, så er jeg ellers åben 
overfor mange musikformer, og musik 
må gerne provokere. Jeg var engang 
involveret i noget freeform med T. S. Høeg 
og Kresten Osgood. Det er spændende 
at blive involveret i, fordi alle ens vante 
former bliver vendt på hovedet. 
For mig virker improviseringerne fra den  
originale New Orleansmusik i slægt med 
det, som foregår i megen avantgarde im-
provisation”. 

Ole går ud og henter mere kaffe, mens 
jeg kigger rundt i stuen, der bærer præg 
af mange malerier på væggene, og også  
nogle små billeder, som Ole selv har teg-
net. Jeg kommer i tanke om de håndde-
korerede kuverter, han altid laver, når han 
sender breve. Det er en fryd - og alene af 
den grund må postvæsnet aldrig uddø ...

”Jeg var som sagt kapelmester i 35 år for 
Fessors Big City Band”, fortæller Ole, da 
han kommer tilbage.

”Jeg fyrede aldrig folk, fordi der kom 
en, der var bedre. Det er langt fra den 
amerikanske tankegang, der ville man 
blot tage den bedste og fyre den forrige. 
Hvis man ikke spiller godt nok, så er det 
ud! Det er helt almindeligt i USA. Hvis 
du misser flyveren, så finder man bare en 
anden, og så kører man videre med ham. 
De er sindssygt dygtige i Amerika. Hold 
da op, hvor kan de spille, og konkurrencen 
er hård. De ved, at der står 17 andre og 
venter på at spille det job, de har.
Men for mig handlede det i Big City Bandet 
meget om kammeratskab, og det tror jeg, 
man kan høre på musikken. 
Som kapelmester er det vigtigt, at mu-
sikerne kan stole på én, det satte jeg en 
dyd i. 
Men til sidst talte jeg mere i telefon, end jeg 
fik øvet mig. Der skulle ordnes flybilletter, 
og der var tit problemer med billetterne; 
så skulle der betales overvægt pga. 
instrumenter; så spillede vi i Bangkok, 
hvor der var ballade med en agent, og 
sådan var der uendelig mange ting, som 
ikke var så sjove for mig som kapelmester.
Jeg fik samtidig mange personlige tilbud 
fra Tyskland og Schweiz om at spille med 
internationale musikere en uge der og en 
uge her, men jeg måtte sige nej, fordi jeg jo 
havde mit eget orkester at tage hensyn til.
Til sidst blev det hele for meget for mig, og 
der “gik også gammelt ægteskab” i den, 
og jeg besluttede at lukke butikken. 

Decimeringen af det oprindelige kor til 
en størrelse, som en tid lang ikke tillod 
korsymfoniske opførelser sammen med  
Gewandhausorkestret, samt en aftalt  
fagforeningsagtig boykot fra system-
trofaste korlederes side var faktisk det, 
der i sidste ende gjorde, at vi halvandet år 
senere som supplement måtte oprette det 
professionelle kammerkor, herom senere. 

Efter en forståeligt nok slæbende start 
(korsangerne havde fået besked ”udefra” 
om ikke at samarbejde for ivrigt) kom 
Gewandhauskoret fint fra den første a- 
cappella-julekoncert sammen med husets 
store børnekor, som jeg også var chef for, 
men som min assistent Frank-Steffen 
Elster, den unge mand i Nikolaikirche, 
senere overtog den daglige ledelse af. Det 
var således med sved på panden, men 
nogenlunde styr på fremtidsplanerne, og 
med i mellemtiden ret glade og tilfredse 
kormedlemmer, at husets korafdeling gik 
ind i det nye årtusinde. 
At optimismen så skulle vise sig at være 
noget ubegrundet, lige netop hvad Ge-
wandhauskoret angik, er en anden sag, 
men mere herom (bl.a.) i næste afsnit af 
historien.

Morten Schuldt-Jensen er professor i kor- 
og orkesterdirektion ved konservatoriet i 
Freiburg, tidligere korchef ved Gewandhaus i 
Leipzig og gennem en årrække gæstedirigent 
for en lang række danske og europæiske 
professionelle kor og orkestre. 
Han er kunstnerisk leder og dirigent for 
Leipziger Kammerorchester og Immortal-
Bach-Ensemble. Stor CD-produktion i mange 
genrer. 
I Danmark er Morten Schuldt-Jensen især 
kendt for sit arbejde med Sokkelund Sangkor 
og Tivolis Koncertkor, samt de mange år som 
docent på musikkonservatoriet og universitetet 
i København. 

fortsat fra forrige side....
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fortsat fra forrige side.... med de unge. Nulle og jeg spiller fx med 
sangerinden Kira Martini, der tog alene 
til Brasilien et år for at bo og lære deres 
musik at kende. Så lærte vi pludselig at 
spille brasiliansk musik!
Og så er jeg med i andre konstellationer 
med unge musikere og på mange plade-
indspilninger”.

Ole kigger ud i sin have, hvor der er et par 
fugle, der skræpper rundt. Man har det 
enormt rart i Oles selskab. Han fortæller 
mig, at unge mennesker herude, de er alt-
så ikke gode nok til at hilse på hinanden. 
Heller ikke hvis man er i butikker. 
”Ekspedienter har det dér ”elevatorblik”, 
de kigger på én, som om man er en flue.  
De er sgu blevet så egoistiske. Man 
skal hilse på hinanden, skal man! Det 
er almindelig høflighed”, siger Ole 
indigneret.

Hvad er dit forhold til improvisationer?
”Jeg lytter til plader og til andres spil. Jeg 
mener, det er et specielt talent man har, at 
kunne improvisere, men også noget man 
kan lære naturligvis, men det er mest et 
talent. Jeg bygger en improvisation op 
efter melodien og tænker kun i becifrin-
ger, når jeg spiller ensemblespil. Nogle 
sidder derhjemme og forbereder en solo 
eller improvisation. Mange af de store 
jazzmusikere spiller de samme toner hver 
gang, det gør de sgu! Men det har jeg ikke 
ondt af, det er deres toner, og det er dem, 
der har lavet dem. Og de har finkæmmet 
det, og det lyder pragtfuldt.
Jeg har oplevet musikere fra den klassiske 
verden, som er mere fastlåste, og de bliver 
helt paralyseret, hvis de pludselig skal 
spille frit”.

For fem år siden blev du syg i længere tid. 
Mange ville sikkert ende på en sofa med en 
flaske whisky i favnen og give op.  
Hvor fik du din styrke fra til at komme videre 
og igennem sygdommen?
”Det var sandelig også slemt! Og jeg må 
indrømme, at jeg var meget deprimeret 
og gik herhjemme og gemte mig. Jeg fik 
Bells parese, hvor ansigtsmusklerne bliver 
lammet. Det er en virus, som mange får. 
Men min sygdom tog desværre næsten et 
år, hvor jeg ikke kunne spille. Derfor er jeg 

også hysterisk med flåter! 
Nå, men da opdagede jeg, hvor meget jeg 
elskede at spille musik!
Det var en kamp at komme igennem 
sygdommen.
Jeg måtte begynde helt forfra med at 
øve laaaange toner om og om igen, 
nogle gange 5-6 timer hver dag. Det 
lød forfærdeligt, men der var ingen vej 
udenom. Øve-øve-øve!
Og det har kostet mig penge i tabt ar-
bejdsfortjeneste og til behandlinger. Hel- 
digvis fik jeg opbakning af Musikerfor-
bundet og Kapelmesterforeningen, og det 
var et dejligt skulderklap, som jeg ikke 
havde kunnet undvære.
Jeg fik kontakt med en ung lovende 
jazztrompetist fra USA, der havde fået 
samme sygdom, han var på selvmordets 
rand, han ville væk fra alting. Så havde 
orkestermusikerne spurgt ham, om han 
ville med på turné. Han havde vredt  
svaret, at han jo ikke kunne spille! 
”Men kan du så ikke synge?”, spurgte 
kapelmesteren. Og langsomt kom han 
igennem, fordi han havde fået et skub 
fremad. Men der var ting, han ikke 
kunne spille mere. ”Du kan da bruge en 
tamburin”, sagde orkesterlederen. 
Den unge trompetist var Leon Brown Jr. 
fra New Orleans, som nu er tilbage igen 
og har en fin karriere. Han gav ikke op!
Nå, men tilbage til mig: Jeg beklagede 
min nød til den amerikanske basunist 
Ray Anderson - som vi havde haft 
som gæstesolist, og selv havde lidt af 
sygdommen - at der var visse ting, jeg 
ikke kunne spille mere. Så sagde han:  
”Så spil noget andet!” 
Det er det bedste råd, jeg har fået.
Jeg gik og tænkte på, at jeg jo også  
kunne rejse rundt og holde foredrag, når 
jeg nu ikke kunne spille mere. 
Men langsomt kom jeg i gang, opmuntret 
af mine yngre kolleger, og jeg startede 
med ensemblespil - uden soloer - og så 
hjem igen og træne. Jeg har det fint på 
scenen nu, men spiller måske ikke så 
meget teknisk svært som dengang. 
Det ligger måske også i ens alder. 
Webster og Armstrong skar også lidt 
ned på det hele, det er sikkert noget 
aldersbestemt; man skal ikke bevise så 
meget mere”.

Hvordan har du det med alle de ned-
skæringer i kulturen og på spillestederne?
”Da jeg var ung, var der kaffesaloner, hvor 
der sad en trio og spillede wienermusik. I 
Palladium var der hyggemusik. Der var 
dansesteder i massevis. Også i Tivoli, 
som nu har skåret en masse musik 
væk i haven - også ViseVersHuset - og 
Promenadepavillonen er revet ned! Det er 
sgu da synd!
Peter Jensen har et fint bigband på scenen 
en gang imellem i Tivoli, og der er en lille 
scene nede bagved et sted... men hvor er 
det ynkelige forhold for spillestederne!
Var det ikke Churchill, der sagde: ”Et land 
er ikke noget land uden kultur”...
I gamle dage kom kulturministeren rundt 
i jazzklubber og så, hvad der foregik. 
Det er så skamfuldt, at der ikke bliver talt 
kultur!”.

Hvorfor går jazzmusikere aldrig på pension? 
Er det noget med, at skabende kunstnere 
ikke har nogen skæringsdato?
”Det er sjovt, fordi jeg har oplevet nogle 
klassiske symfonimusikere, der pakkede 
deres kasse, da de gik på pension, og de 
tog den aldrig frem mere. De kunne jo lige 
så godt have spillet lidt kammermusik 
eller hygget sig med små ensembler, men 
nej. Hvis man har siddet og spillet tredje 
violin i 30 år, kan man måske også blive 
lidt desillusioneret...

Jeg bliver ved, så længe jeg kan. Det er mit 
liv - jeg kan ikke undvære det.
Det holder mig ung at spille og bruge 
hjernen på den måde. Jeg tror, jeg ville gå i 
stå, hvis jeg holdt op. 

Og jo, det er rigtigt, at forfattere, kom-
ponister, musikere og malere, de bliver 
ved og ved.
Det var også dét, lægen sagde: ”Bliv ved 
at spille og vær glad, det er meget bedre 
end al den medicin, vi kan give dig”.

Hvad var du blevet, hvis du ikke var blevet 
musiker?
”Så var jeg nok blevet anlægsgartner eller 
dyrepasser”, siger Ole og griner. 
”Jeg elsker naturen, dyr, planter og 
træer, og jeg elsker min gamle have, som 
forandrer sig hele året rundt. Så er det sne 
- så er det forår ...
Og måske ville jeg klippe postkort. 
Jeg nyder at klippe personlige kort og 
dekorere kuverter til folk, sendt med 
postbud, så de kan mærke, at det kommer 
fra mit hjerte”.

Hvorfor hedder du Fessor?
”I skolen havde jeg runde briller, og de 
syntes åbenbart, jeg lignede en professor. 
Så hang det fast. Ligesom Nulle. Hvorfor 
han hedder det, ved han måske ikke 
engang selv...”, afslutter Ole.

– Så nu vil jeg spørge Nulle, hvorfor han 
hedder Nulle og om hans venskab med 
Fessor.

”Jeg er blevet kaldt Nulle, så længe jeg 
kan huske, siden min tid i børnehaven, 
hvor en kammerats mor syntes, jeg var 
sådan en sød lille Nulle, og det har hængt 
ved lige siden”, fortæller Elith Nykjær 
Jørgensen.
”Jeg lærte Fessor at kende i Cap Horn 
i Nyhavn, hvor der for øvrigt ikke var 
mangel på øgenavne: Bibo, Plys, Bækken-
Poul, Swing-Jørgen, Biffen, Banjo-Bjørn,  
Ricardo osv, så det var nærmest u- 

almindeligt, at man hed sit rigtige 
navn. Fessor er nok den, jeg har spillet 
allermest sammen med, først 9 frygtløse 
år med Fessors Big City Band, og de sidste 
12 år har han været fast med i Nulle & 
Verdensorkestret. 
Det har aldrig været kedeligt, og som han 
skrev til min 82-års fødselsdag på et af sine 
fantastiske postkort - som jeg håber, man 
engang laver en udstilling med - Tillykke 
Nulle. Hold Ud. Der er penge i lortet.

Bodil Heister har været teaterkapelmester 
bl.a. ved Århus- og Odense Teater, Amager- 
scenen, ABC-teatret, Folketeatret. Spiller klaver  
og harmonika og har bl.a. været solo- 
harmonikaspiller i en forestilling på Det Kgl. 
Teater. 
Bodil har haft fast gruppe med Ulrik Cold, 
Edith Guillaume, Gitta-Maria Sjøberg og 
Henrik Goldschmidt. 
Bodil har komponeret musikken til DR’s 
Julekalender Jul på Slottet, operaen Det 
Forjættede Land til Den Jyske Opera, 
komponeret musik til Tivoligarden og DR-
Børnekor, en mængde teatermusik og sat 
mange af de litterære forfattere i musik.
Hun underviser i musik på Det Kgl. Teaters 
balletskole og spiller koncerter med forskellige 
solister.

Ole anbefaler:
“Jeg vil gerne anbefale no-
get musik, som har glædet 
mig i mange år, og som 
jeg føler, jeg aldrig vil slip-
pe. Det er The Jazz Giants ‘56, som for  
mig er et eksempel på gedigen jazz, skabt 
af kunstnere, som har været epokegørende 
i den tid, hvor swingmusikken blev skabt. 
Musikerne er Lester Young, saxofon. Roy  
Eldridge, trompet. Vic Dickenson, trom-
bone. Teddy Wilson, klaver. Gene Ramey, 
bas og Joe Jones, trommer. Alle har sat 
deres præg på utallige indspilninger. Her  
er de så sammen, og det fryder mit øre  
at opleve den ro, de spiller med. De skal 
ikke imponere deres medmusikere med 
en masse overflødigt - de går sjældent 
langt væk fra temaet, men fremkalder en  
varme, som jeg ofte savner i dag. For mig  
holder den som en Picasso”. 
Verve Records 825 672-1.

Nu spiller jeg i en mængde andre kon-
stellationer og har i mange år været med 
i Grand Danois, Papa Bue Tribute Band, 
Jazz Kings, Tuesday Night Brass Band samt 
Kira Martini Band, Esben Just og Nulle & 
Verdensorkestret”. 

Hvad kan unge instrumentalister lære af dig, 
som 81-årig musiker, og hvad kan du lære af 
dem?
”Der er mange unge, der er trygge ved 
os ældre musikere. Og jeg er sådan et 
menneske, hvor en aftale er en aftale.
De unge musikere i dag er jo frygtløse, 
og det går ti gange hurtigere, end da jeg 
var ung - de er smadderdygtige. De har 
et fundament at stå på, hvor vi i sin tid 
måtte famle os frem. De kan i dag tage en 
uddannelse som jazzmusiker, det kunne 
vi jo ikke. 
Jeg suger til mig af deres energi og 
spillemåde. 
Hvis jeg lærer dem noget, er det at tage 
den med ro, forme en smuk syngende 
tone, som er vigtigere end al mulig teknik, 
og at man skal kunne stole på hinanden 
og turde spørge andre mennesker til råds 
så meget som muligt.
Da jeg arrangerede for Fessors Big City 
Band, tog jeg af og til arrangementerne 
med ud til min ven Erling Kroner for at 
rådspørge ham og for at få gode råd. 
Duke Ellington fortalte, at han aldrig var 
bange for at gå hen og bede om et godt 
råd. Det har jeg brugt og givet videre til 
yngre musikere. 
Jeg prøver ikke at være ung med de unge. 
Jeg ved godt, at jeg er 81 år, og jeg prøver 
ikke at konkurrere med dem. De spiller på 
deres måde, og jeg på min. Jeg er uhyre 
åben overfor alle musikformer og lytter 
til andres musik. Jeg er åben for alt nyt 
og lytter til avantgarde. Jeg føler mig ikke 
forbenet og har ikke nogen mening om, 
hvad der er rigtig eller forkert musik.
Når man er ung, skal man vise så meget 
som muligt, og man har travlt; man er 
mere fanatisk, og der skal også penge i 
kassen, hvis man stifter familie.
Når vi er på turné, sidder vi unge som 
gamle i bussen og griner og laver ballade, 
og alle snakker, som vi var jævnaldrende. 
Vi ældre mænd kan lære meget af at spille 
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fortsættes på næste side....

ERNEST ANSERMET
 

STOR SCHWEIZISK DIRIGENT, DER FØDTES I 1883 
OG DØDE I 1969 - FOR NØJAGTIG 50 ÅR SIDEN
af Ove Krüger

Af flere grunde påkalder 
han sig interesse, hvilket 
vil blive berørt efterføl-
gende. Allerførst skal hans indgang til 
musikken dog ridses op.
Han voksede op nær Lausanne og viste 
tidligt fremragende evner for såvel musik 
som for matematik. Hurtigt gjorde han 
instrumentale fremskridt på stryge- og 
blæseinstrumenter, og også klaveret kom  
inden for rækkevidde. Som det lå i tiden, 
forsøgte han sig ligeledes som komponist, 
men den omfattende dirigentvirksomhed, 
der skulle blive hans lod, indskrænkede 
som hos adskillige andre dette område 
afgørende. Imidlertid tog han meget 
hurtigt en grad i matematik ved det sted- 
lige universitet og underviste efter-
følgende en kort tid i faget ved gymnasiet 
samme sted. Samtidig ledede han et 
mindre ensemble, og i det hele taget 
skete alt fra da af i et rasende tempo og i 
uforudsigelig rækkefølge. 
Han må have opdaget sine diri-
gentmæssige evner, så nu blev lærer-
gerningen opgivet, og nogle af tidens 
betydeligste på feltet opsøgtes i det 
tysksprogede rum. Der var tale om ingen 
ringere end Arthur Nikisch, men også 
Felix Mottl og Felix von Weingartner 
var inde i billedet. Nu skulle man tro, 
at dirigentens løbebane lå fast én gang 
for alle - men nej! Tilbage i Lausanne 
fortsatte Ansermet nok den musikalske 
virksomhed, men alligevel havde strin-
gensen i matematikken så afgørende 
tag i ham, at han kort efter drog på 
studieophold ved Sorbonne i Paris.  
Efter et år her vendte han hjem, formentlig 
udstyret med hvad der svarer til en 
doktorgrad, og fik nu ansættelse som 
professor i matematik ved universitetet 
i Lausanne, en post han beholdt i fem 
år. Gudskelov var musikken alt andet 

end glemt, og omsider debuterede han 
professionelt i en alder af 27 ved en koncert 
i Montreux. Nu sattes tempoet yderligere 
i vejret. Professoratet blev opgivet, og fra 
da af så han sig ikke længere tilbage. 

Frem til sin død virker han nu 
udelukkende som dirigent med et hastigt 
voksende ry, som få år efter fører til 
positionen som musikalsk leder ved den 
berømte Diaghilev-ballet. Her uropfører 
han adskillige store balletpartiturer, bl.a. 
Manuel de Fallas farverige Den trekantede 
hat. Først og fremmest lærer han imidlertid 
Igor Stravinskij fantastisk godt at kende, 
og det vendes der tilbage til.
Ansermet turnerer med balletten i 
Europa og i Amerika i tre år, men han 
har helt sikkert haft det næste store 
skridt i tankerne, og her er vi fremme ved 
det første helt specielle ved ham: Han 
grundlægger en stor koncertinstitution 
i Genève, Orchestre de la Suisse Romande. 
Dette orkester leder han næsten frem 
til sin død. Jeg har en fornemmelse af, 
at vaklende helbred har gjort, at han 
standsede før tid. I hvert fald er han 
blandt de absolut sidste, der har opbygget 
og præget et stort symfoniorkester i 
næsten et halvt århundrede. Vi ved jo, at  
en sådan tankegang ikke længe har været  
fremherskende i denne verdens store or- 
kestre. Nu vil de administrative ledelser  
og formentlig et stort flertal af orkester-
medlemmerne disse steder kun høre 
tale om åremålskontrakter, så man kan 
bringe mindre lykkelige engagementer til 
ophør og ikke mindst søge ny inspiration, 
hvilket sidste tidens dirigenter bestemt 

også har for øje. Tankegangen er let at 
forstå, men har unægtelig som sideeffekt, 
at en særlig spillestil - knyttet til de 
enkelte orkestre - næsten er forsvundet. 
Det er ikke altid ligetil at afgøre, om man 
hører et ensemble fra Buenos Aires, Tokyo 
eller Stockholm. Undtagelser findes først 
og fremmest i Wien, Prag og videre østpå. 
Under alle omstændigheder var Ansermet 
den drivende og stilskabende kraft i 
Genève, og den kunstneriske evne parret 
med en næsten rørende menneskelighed 
i omgangen med musikerne har været af 
afgørende betydning. Disse egenskaber 
havde man øje for mange andre steder, så 
han gæstede snart mange af de førende 
orkestre i verden, og minsandten om han 
ikke også stablede et symfoniorkester på 
benene i Argentina, hvor han i adskillige 
år opholdt sig hele sommeren, da man 
jo på den sydlige halvkugle af naturlige 
grunde har højsæson for koncerter, når 
vores er på pause. 

Overalt knyttede han venskaber med 
orkestermusikere, som han ofte delte mål- 
tider med, så han kunne få afgørende for- 
nemmelse for landets overvejende tænke-
måde og trænge dybt ned i de pågældende 
kunstneres og nationers tilgang til musik.  
Naturligvis gjaldt den samme kontakt-
søgende iver også de stedlige dirigenter, 
hvoraf han geninviterede de bedste til 
”sit” orkester i Genève. Som noget helt 
særligt opsøgte han ligeledes overalt så  
mange komponister som muligt, for det  
var i høj grad samtidens musik, han følte  
en forpligtelse til at delagtiggøre pub-
likum i. I sin bog Musikkens grundlag i den 
menneskelige bevidsthed findes et væld af 
beretninger om disse kontakter, ofte også 
set med kritiske briller. 
Én komponist står dog med afstand 
stærkest i billedet: Igor Stravinskij. Denne 
havde nemlig slået sig ned med sin 
familie i Schweiz, og en dag mødte den 
et år ældre komponist op ved en koncert 
i Montreux, hvor Ansermet dirigerede 
et russisk program, hvad han havde en 
forkærlighed for i disse år jævnsides med 
fransk musik. De fattede øjeblikkelig 
interesse for hinanden, og et nært ven-
skab opstod. Fra nu af omgås de to 
personligheder mere end jævnligt. Diri- 

genten hjælper komponisten med skift  
af bolig flere gange og beretter, at 
sidstnævnte hver gang løb storm mod 
de stedlige antikvitetsforretninger, så 
boligerne hele tiden var yderst personligt 
og smagfuldt udstyrede. Stravinskij besad 
en jernvilje, så han altid kom i besiddelse 
af det, han ønskede og til den pris, han 
ville give. I hjemmet animerede han sine 
børn til alskens kunstfærdige aktiviteter 
med papir, men når Ansermet var på 
besøg, spillede de to firhændigt. Ud over 
komponistens egne værker gjaldt det 
især Bachs Brandenburgkoncerter og den 
klassiske symfonitype fra og med Haydn.

Stravinsky og Ansermet

Det var fascinerende for Ansermet at 
være vidne til, hvordan Stravinskij på  
klaveret fandt frem til nye, aldrig før  
hørte orkestrale farver, som han i øvrigt  
havde en formidabel evne til at imitere 
med stemmen. Som noget helt specielt 
var yderligere dette, at jævnsides med 
antikviteterne havde komponisten efter-
hånden anskaffet sig et vældigt arsenal 
af slagtøjsinstrumenter, hvorpå han egen-
hændigt afprøvede de komplicerede 
rytmiske figurer, der kendetegner de 
fleste af hans værker. Af en berømt 
Roma-musiker købte han endog dennes 
Cymbalom, som er uløseligt forbundet 
med denne etniske gruppes musik ikke 
mindst i Mellemeuropa. Straks omsattes 
denne erhvervelse i en solostemme i o- 
peraen Renard, hvis uropførelse Ansermet 
tog sig af.
Der sker nemlig det, at efter den 
sensationelle uropførelse af L’histoire 
du soldat betror Stravinskij vennen alle 
uropførelser i de kommende år, formentlig 
indtil han selv bosætter sig i Frankrig og 
erhverver statsborgerskab dér. Ansermet 
fortæller i øvrigt, at beskæftigelsen med 
førnævnte værk for alvor lærte ham 
teknisk at håndtere de skiftende og 
ulige taktarter på den enkleste og mest 

hensigtsmæssige måde. Interessant er det 
også, at da partituret til Le sacre du Printemps 
skal udkomme, spørger Stravinskij ham 
til råds fortrinsvis omkring notationen 
af de ustandselige ulige takter i Danse 
Sacrale - det skelsættende værks slutning. 
Nu fornægter den klare, logisk tænkende 
matematiker sig ikke. Det var nemlig 
sådan, at værkets skaber oprindelig stort 
set havde noteret alt i 5/16-takter uden 
hensyn til, at strukturen i disse enten 
er 2/16 + 3/16 eller omvendt. Også i 
de tilfælde, hvor komponisten havde 
noteret 7/16, affødte det diskussion, 
fordi det ikke umiddelbart fremgik, hvor 
underbetoningerne lå. Her gør Ansermet 
opmærksom på, at komponister som 
oftest forestiller sig en helhed og måske 
derfor overser, at den, der skal gengive 
værket, nødvendigvis må analysere ned 
til den mindste detalje i stoffet. 
Mange dirigenter har sikkert gjort de 
samme erfaringer, selv om tiden har 
elimineret meget af det, der dengang 
udgjorde vanskeligheder. Hvorom alting 
er: Stravinskij fulgte efter nogen diskussion 
Ansermets tanker, så den notation fra 
ciffer 142 i værket, vi kender, skyldes i 
betydelig udstrækning dirigenten.
Venskabet mellem de to mænd varede 
livet ud, hvilket vil sige mere end et halvt 
århundrede efter deres første møde, men 
efter Stravinskijs immigration til USA 
sås de sjældnere. Ved hvert møde var alt 
lige så hjerteligt som i begyndelsen, som 
bestemt var helt usædvanlig. Sammen 
begav de sig på masser af mindre rejser, og 
hver morgen gjorde de morgengymnastik 
sammen, selv om Ansermet hurtigt op-
dagede, at vennen i smug trænede ekstra 
for at kunne hævde en vis overlegenhed. 
Brydekampe blev det også til, hvor den 
seje og senede komponist forsøgte at få 
krammet på den massivt tungere dirigent.

Musikalitet er et begreb, der let forsvinder 
mellem fingrene på én. Ved en tidligere 
lejlighed har jeg gjort opmærksom på, 
at Toscanini mistede megen respekt for 
Stravinskij, fordi denne tilsyneladende 
var nødt til at tælle højt, da han på 
klaveret skulle foredrage et værk for 
den italienske maestro. Helt uden malice 
fortæller Ansermet noget tilsvarende, for 
hver gang komponisten ville demonstrere 
et tema eller mindre udsnit af et klassisk 
værk, skete det aldrig med den korrekte 
harmonisering men med hans egen 
ganske spændende ditto. Konklusion: 
Hvem kan definere begrebet?
Ved en bestemt lejlighed, hvor Ansermet 
var inviteret af Toscanini til at dirigere 
dennes orkester i New York, var det 
planen, at han ville opføre Stravinskijs 
Symphonies d’instruments à vent. Han 
kendte originaludgaven særdeles godt,  
men fik af forlæggeren at vide, at kom- 
ponisten havde revideret den og af-
prøvet resultatet i Los Angeles. Nu 
gjaldt kun denne version. Ansermet 
studerede det reviderede værk og fandt 
i en basunstemme et d, som han mente 
burde være et dis. Et telegram afsendtes 
med forespørgsel til komponisten, der  
insisterede på det trykte d. Derpå skrev 
Ansermet et brev til Stravinskij, hvori 
han forklarede sine bevæggrunde, og 
umiddelbart før koncerten indløb svaret 
fra komponisten: Ansermet havde ret, og 
d’et blev i sidste øjeblik rettet til dis!
En amerikansk forlægger havde sikret 
sig rettighederne til Petrusjka og for at  
genvinde herredømmet over sin pro-
duktion, udarbejdede Stravinskij nye 
versioner af dette værk samt L’oiseau du 
Feu. Det kunne imidlertid ikke skjules, at 
komponistens æstetiske indstilling havde 
ændret sig markant, og her kommer den 
nidkære Ansermet ind i billedet, for han 
var ikke indforstået med denne ændring 
og vedblev hele sin tid ud med at anvende 
de oprindelige versioner.
Synspunkterne til grund for denne hold-
ning bliver udførligt behandlet i den 
omfangsrige bog på otte hundrede sider, 
hvis titel er nævnt ovenfor, og som det tog 
Ansermet femten år at udarbejde. Bogen 
udkom i 1961 på fransk og fik sin mig 
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fortsat fra forrige side
bekendt eneste oversættelse et par år efter 
til tysk. Adskillige dirigenter har henover 
årene afstedkommet bøger af vedvarende 
interesse. Lad Bruno Walter, Fritz Busch og 
Wilhelm Furtwängler være eksemplerne. 
Ingen har dog tilnærmelsesvis foretaget 
så gennemgribende analyser historisk, 
materialemæssigt og filosofisk/psyko-
logisk som Ansermet.
Selv hævder han, at bekendtskabet med 
Edmund Husserls såkaldte fænomenologi 
satte ham i stand til at trænge dybt ind 
i bevidsthedsbegrebet musik, hvorved 
en række universelle lovmæssigheder 
så at sige kom for dagen. Minutiøst at 
gøre rede for bogens indhold er selvsagt 
umuligt, hvorfor eventuelle interesserede 
kan anbefales følgende fremgangsmåde: 
En mindre bog indeholdende en række 
samtaler mellem forfatteren og den lige- 
ledes schweiziske filosofiprofessor Jean-
Claude Piguet, der sendtes i den nationale 
radio et par år efter bogens fremkomst, 
giver en fortræffelig indføring i værket. 
Og er man så langt - og det viser, hvor 
omfattende og komplekst stoffet i bogen  
er - skal man ikke bevæge sig til begyn-
delsen af den, men starte med det flere 
hundrede sider lange appendiks, der er 
nødvendigt for at kunne følge ikke mindst 
hans terminologi.
Først og fremmest 
går han historisk 
frem fra det øjeblik, 
mennesket opdager 
den musikalske 
tone. Han har sat 
sig grundigt ind i 
det meste, der er 
nedfældet om em-
net og gør gæld-
ende, at oktav, kvint og kvart samt 
heltoneskridtet opdages og anvendes 
spontant, ligesom tonens indvirkning 
på bevidstheden må have skabt for-
nemmelsen af, at noget magisk er på 
færde, siden følelser aktiveres, når 
bestemte tonefølger gør sig gældende. 
Han benægter Hans von Bülows udsagn 
om, at i begyndelsen var rytmen. Først  
når tonefølger skal iklædes opfattelig 
struktur, opstår det uomgængelige ryt-

miske vingeslag. Forsonende siger han, 
at det er denne nødvendighed, Bülow 
må have haft i tankerne. Sammenfattende 
kalder han hele denne periode for den 
første tidsalder.
Den anden tidsalder betegner Ansermet 
som den periode i menneskehedens 
historie, hvor - med etnologernes ord 
- de forskellige højkulturer for alvor 
udkrystalliserer sig i modsætning til den 
første tidsalders naturtilstand. Han har 
anvendt meget lang tid til at sætte sig ind 
i de fleste af disse kulturers karakteristika. 
Især i Kina, Indien og Grækenland 
fastlægges tonesystemer med en bestemt 
fastlagt symbolsk, metafysisk og religiøs 
betydning. Han kalder disse systemer 
lærde eller belærende, fastlagte som 
de er af personer med viden om deres 
betydning. Han ser heri en bestræbelse 
udefra med udgangspunkt i teori og 
ideologi.

Begge de nævnte tidsaldre er naturligvis 
absolutte forudsætninger for den tredje 
tidsalder, der indfinder sig med den 
frisætning, der indtraf for et par årtusinder 
siden, hvor det indefra kommende, 
det autentiske mere og mere kommer i 
højsædet, med andre ord den højkultur der 
betegnes som den vestlige civilisation. Nu 
træder matematikeren for alvor frem, for 
i og med han hævder, at kun den vestlige 
musikkultur funderer sig på et konsistent 
logaritmesystem, må han naturligvis gøre 
grundigt rede for det. Han kortlægger 
samtlige intervallers spændingsforhold 
og opregner summen af disse i diverse 
akkorder. Forsøg med kvarttoner for-
kastes, for de kan ikke inkorporeres i et 
grundlæggende logaritmesystem, som  
ikke er et konstrueret system som i den  
anden tidsalder, idet det tager udgangs-
punkt i ørets naturlige bygning og funk-
tion. I den såkaldte snegl findes nogle 
områder, som omsætter bølgelængder til  
tonerne 2, 3 og 4 i overtonerækkerne. 
Komponisterne skaber spontant værker 
med dette som forudsætning. For første 
gang er man helt fremme ved noget 
universelt, og det er grunden til, at 
mennesker med anden kulturbaggrund 
lynhurtigt kan tilegne sig vestlig musik. 

Ansermet tvivler ikke på, at denne 
udvikling er historisk og uafvendelig.
Derfor slutter han, at dodekafoni/se-
rialisme i virkeligheden er tilbagefald til 
den anden tidsalder. Hvad Stravinskij 
angår, spurgte Ansermet ham, hvad der 
er forskellen på såkaldt seriøs musik 
og på underholdende musik. ”Ingen”, 
var svaret, ”kun er den seriøse mere 
differentieret udarbejdet.” Det rigtige svar 
er ifølge Ansermet, at den seriøse hviler 
på det fælles etiske fundament, som til 
op imod vor tid har kendetegnet den 
vestlige civilisation, og at bestemte nyere 
retninger har distanceret sig afgørende 
herfra. Stravinskij flirtede også med disse 
tendenser, men Ansermet anerkendte al-
ligevel dennes geni, selv om den musik, 
han skabte, baserede sig på udefra 
betragtede billeder. Han beskrives som 
en kunsthåndværker med en knivskarp 
æstetik som grundlag.
Ansermets programmer efter krigen be-
kendte sig overvejende til det indefra 
kommende etiske, hvilket får ham til at 
vægte Bach, Beethoven og Brahms på et 
transcendent højere trin.
Ansermets gigantiske bestræbelser er 
blevet mødt med udstrakt tavshed. Udgør 
bogen blot et tidsbillede, eller er den for 
sand og derfor smertelig?

Jeg anbefaler: Ernest Ansermet: Die 
Grundlagen der Musik im menschlichen 
Bewusstsein og Ernest Ansermet & Jean- 
Claude Piguet: Gespräche über Musik. 
Begge Piper & Co. Verlag, München.
Derudover indspilninger af Stravinskij-
værker og fransk musik under Ansermet.

Ove Krüger er dirigent og pianist. I en år-
række ansat ved Det Kgl. Teater. Han har 
dirigeret koncerter med flere danske orkestre; 
ledet operaopførelser i Danmark og Sverige; 
medvirket som assisterende kapelmester ved 
La Scala Milano og Opera National de Paris 
samt Teatro Real Madrid m.fl. 
Talrige indstuderinger med internationale san-
gere. 
Han afholder koncerter som akkompagnatør 
for sangere samt foredrag om musikfilosofiske 
emner.

MUSIKALSKE VÆRKER FRA NY SPANIEN, 
DET SPANSKE KOLONIALEOMRÅDE I 
LATINAMERIKA
af Peter Piotr Gasior

Musikalske værker af kom-
ponister fra Ny Spanien -
spanske kolonialeområder i Latinamerika 
- udføres meget sjældent i Europa. 
Takket være mit frugtbare samarbejde 
med Chicago Arts Orchestra og dets 
musikdirektør Javier Mendoza havde 
jeg lejligheden til at lære denne musik 
bedre at kende. Colonial music - kolonial 
musik, fordi sådan beskrives den i mu-
sikologkredse - var yderst interessant for 
mig. Indtil videre er jeg, som violinist og 
dirigent, vendt mange gange tilbage til de 
populære og konstant spillede værker af 
Bach, Händel, Vivaldi, Corelli og andre 
komponister fra det 17. og 18. århundrede. 
Projekterne med Chicago Arts Orchestra 
og dets Ny Spanien-koncerter fik for mig  
åbnet nye perspektiver og gjort mig be-
kendt med værker komponeret på den 
anden side af Atlanterhavet af kunstnere, 
som jeg ikke havde kendskab til før. 

I takt med at jeg fik indsigt i emnet under 
mine ture til USA og Mexico, opdagede  
jeg, at mængden af materialer omkring 
emnet var meget sparsomme. Da jeg  
ønskede at berige viden omkring dette  
kulturelle område, besluttede jeg at tage  
temaet op som musiker og dirigent. Be- 
kendtskabet med en professor fra North- 
western University i Chicago og en a- 
merikansk musikekspert i det 18. år-
hundredes musik var for mig den vigtigste 
forudsætning for at påtage mig opgaven 
med at uddybe viden om værkerne i ko-
lonimusikken og deres formidling.
Det er værd at være opmærksom på et 
specifikt element, som ofte fremhæves af 
forskere og udøvende kunstnere i værker, 
der vedrører musik i New Spain. De fleste 
af værkerne, der er bevaret i arkiver i 
Mexico og andre latinamerikanske lande, 
er ikke blevet udført i over to århundreder. 
Efter mange år i fuldstændig glemsel 

genvinder nyudviklede værker deres 
tidligere pragt. Koloniale komponister, der  
voksede op under den italienske tra-
dition, blev adskilt fra de europæiske 
tendenser og var underlagt indflydelse 
fra en tidligere ukendt kultur. Det havde 
en enorm indflydelse på formen og ori-
ginaliteten af deres kreative resultater.

Derfor kontaktede jeg Musikakademiet 
i Kraków, hvor jeg fik min kandidatgrad 
i 1990. Jeg præsenterede mit forslag om  
forskning i den koloniale musik for Aka- 
demiets daværende prorektor R. Delekta.  
Efter samtalen fik jeg tilbudt et Ph.d.-
projekt om emnet, under titlen: Opførel-
sens aspekter af 1700-tallet kolonial musik 
fra Ny Spanien af Santiago Billoni og 
Ignacio Jerusalem y Stella - arbejdsproces fra 
partitur til premiere i dirigentens perspektiv.  
Til min afhandling valgte jeg to vokal-
instrumentale værker. Formålet med mit 
arbejde var at gøre læserne bekendte med  
disse værker, med særlig vægt på aspek-
terne ved at forberede værkerne ud fra 
dirigentens synspunkt. Den første er kan-
taten Al combate af Ignacio Jerusalem y 
Stella komponeret til den spanske konge 
Carlos d. 3. Det andet valg var Magnificat 
og samlingen af fem Salmer af Santiago 
Billoni, der blev udgivet under den fælles 
titel Music for Vespers. Begge udvalgte 
komponister var italienere. De levede 
næsten på samme tid i første halvdel af 
18. århundrede. Senere forlod de som 
fremtrædende violinister og komponister 
Europa for at sprede traditionerne for  
europæisk musik til Ny Spaniens ter-
ritorier. 

I modsætning til Ph.d. forskning i Dan-
mark har mit projekt i Kraków været 
ulønnet. Tværtimod var projektet for-
bundet med udgifter til dækning af 
studieafgift, -materialer, omkostninger til 
bogudgivelsen samt udgifter til video- 
og audiooptagelser. Ifølge polske krav til 

en dirigent-Ph.d. skal mit projekt bestå 
af en offentlig koncert med de valgte 
værker, dokumenteret på en video- og 
audiooptagelse. Det var den vigtigste 
del af opgaven. Før dette skulle der 
bestås eksamener i dirigentkundskab, 
kunsthistorie og et fremmedsprog. Bag-
efter kom en præsentation af en udgivet 
teoretisk afhandling om min forskning 
og arbejdsproces, som skulle godkendes 
af to eksterne recensenter. Og til sidst, 
da alt andet var bestået, var der tid til et 
offentligt disputatsforsvar. Efter senatets 
godkendelse kan jeg fra 2019 kaldes 
Doktor of Musical Arts. Afslutningen på  
min doktorafhandling faldt sammen med 
jubilæet for 250-årsdagen for Ignacio 
Jerusalems død, der faldt i 2019.

Jeg håber, at mit arbejde i en eller anden 
grad vil bidrage til at popularisere dette 
ukendte område i verdensmusikkens his-
torie og hjælpe kunstnere med at forberede 
værker af Ny Spaniens komponister fra 
det 18. århundrede.
Tak til Dansk Kapelmesterforening for 
legatet.  

Umiddelbart efter afsluttet Ph.d modtog 
jeg et tilbud om at gennemføre en koncert 
med netop mexicansk barokmusik under 
den prestigefyldte musikfestival Musik i 
det gamle Krakow, som afholdes årligt, i 
august 2019 for 44. gang. 
Koncerten fandt sted i et smukt barok 
Bernhardiner-kloster i Krakow ved Kra-
kows Kongeslot.
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af Georg Metz

Han foregreb den lidt senere 
uforglemmelige oplevelse af
Herbert von Karajan foran 
Wienerphilharmonikerne i den filma-
tiserede udgave af Rosenkavaleren: At  
tænke sig at nogen kunne håndtere en takt- 
stok så plastisk og med kropslig ballon og 
få det hele til at gå op i en højere forførende 
enhed! 
Miltiades Karidis (1923-97) hed han; dansk- 
tysk mor og som Karajan med græske 
rødder på fædrene side. Så hørte ligheden 
måske også op, så stor en dirigent var 
Karidis heller ikke. Men hvad betød lod-
der på finvægten, når Karidis i spidsen 
for Radiosymfoniorkestret serverede klas- 
sikerne ved Musik og Ungdoms efter-
middagskoncerter i Radiohusets koncert-
sal.
Her blev standardrepertoiret fremført af 
cremen af de bedste, tilgængeligt for nye 
lyttere, der kunne begynde her. De store 
og større spillede vistnok med glæde disse 
koncerter som en ekstra generalprøve. En-
semble og solister optrådte altid veloplagt, 
bifaldet fejlede aldrig noget. 

Én huskes specielt: Endre Wolf (1913-
2019). Jeg husker ikke, hvad han spillede, 
måske Brahms, måske Beethoven, en af  
de store. Solistens uforbeholdne ihær- 
dighed en ganske almindelig efterårs-
eftermiddag over for københavnsk mu-
sikungdom glemmer man ikke. Wolf gav 
generøst ekstranummer af Bach for en 
koncertsalsfuld publikummer ikke til-
nærmelsesvis tørre bag ørerne, men fuldt 
med på musikken. 
Blandt dem (os), der sad dér koncert efter 
koncert, var flertallet utvivlsomt ikke i 
overensstemmelse med tidens musikalske 
trend og var overvejende næppe til rok og 

rul.  Forstod bedre den klassiske afdeling, 
samt det brydsomme i udøvelsen.
Anskueliggjort når Kgl. Kapelmester John  
Frandsens nervøsitet i flammet ansigts-
kulør og synlige muskelspændinger satte  
af med flagrende hænder i forspillet til  
Hollænderen, Mestersangerne eller Wil-
helm Tell.

John Hakon Frandsen (1913-96) hørte 
afgjort til de store. Selv mindre stykker 
spillede Frandsen mindeværdigt indlevet. 
Han dirigerede jo Det Kongelige Kapel og 
gjorde det til gavns ved K.B. Hallens 25-
års jubilæum i et Brahms-program med 
Arthur Grumiaux (1921-86) som solist. 
Foregik dette på en anden planet, eller 
var det virkelig her på jorden for enden af 
Peter Bangsvej, at en dansk sportshal og 
spillested for mildt sagt anden musik hin 
forårsdag i 1963 fejrede jubilæum med en 
Brahms-koncert? Slå selv efter på nettet. 

Af andre huskede danske optrådte 
lejlighedsvis, men sjældent, den yderst 
konservative stivstikkende Henning Wel- 
lejus (1919-2002). Det var alment kendt,  
at han var standset ved Niels W. 
Gade. Mere hyppigt og nok til større 
glæde for sig selv og publikum rullede 
Lavard Friisholm (1912-99) sig ud, den 
temperamentsfulde chef for Randers By-
orkester og stifter af Collegium Musicum. 
Lavards bror Jørgen (1921-2005), der var  
medstifter af Collegium, sad forrest i Ra-
diosymfoniorkestrets cellogruppe, internt 
kaldet Bjørnebanden, og gjorde ofte gæl-
dende, at orkestrene burde spille mere 
helt ny musik. Det hjalp først da Mogens 
Andersen (1929-2008) blev musikboss, og 
så blev der ballade.

Én der huskes særligt, men hvis koncerter 
i denne erindringssammenhæng blev få, 
var chefen for Aarhus Symfoniorkester 
Thomas Jensen (1898-1963). 
Der gik rygter om, at Jensens hørelse ikke 
var, hvad den havde været, hvilket kastede 

et skær af tragik over personen. Det var 
nu ikke noget, man mærkede til, derimod 
en vitalitet på podiet med fjedrende hop 
på stedet som en gummibold og rytmik 
derefter. Den energiske friskhed kan 
man høre på de plader, Thomas Jensen 
efterlod sig. Jensen blev i de år Carl 
Nielsens fineste fortolker og satte den side 
af modernismen på plads i nye årganges 
forståelse af musik i dansk marinade. 
Få dage efter Thomas Jensens tidlige død, 
før torsdagskoncertens begyndelse mens 
publikum var ved at fylde salen, sad John 
Frandsen parat blandt musikerne. Her 
skulle ikke være bifald ved dirigentens 
entré. Da salen var fuld, ålede Frandsen 
sig op på podiet og dirigerede, som vanligt 
uden pind: Mozarts sørgemusik ved en 
musikers (frimurers) båre – så gribende 
som det kunne blive.

Siden blev Radiohuset skribentens ar-
bejdsplads, hvor man fra sine gøremål i 
forståelse med kontrollørerne nemt kunne 
snige sig ind i salen til koncerterne, bare 
man ankom i sidste øjeblik og indefra 
gennem koøjet i studiedøren kunne holde 
øje med, hvor de ledige sæder var: Ind 
i en fart, ned ad de få trin i håbet om at 
publikum ikke troede, man hørte til og 
begyndte at applaudere. 
Her kom så paraden i 1960´erne og 
70´ernes guldalder, hvor navne som Albert 
Wolff, Joseph Keilberth, Sixten Erhling 
og Paul Sacher stillede op. Senere Paavo 
Berglund, Pierre Boulez, Leopold Ludwig, 
Herbert Blomstedt og den unge Daniel 
Barenboim; dertil Kiril Kondrasjin, Antal 
Dorati og Gennady Rozhdestvensky. 
Men den inderligst erindrede af dem var  
rent bortset fra den ustyrlige Sergiu  
Celebidache Rafael Kubelik. Med Kubelik 
(1914-96) blev viden til vished om den 
afgørende personlige betydning for vær-
kets helhed i dirigentens kunstneriske 
evne til at gendigte komponistens golde 
nodetegn i meningsfuld videreførende og 
fornyende tolkning. 
En torsdag fik jeg den uventede oplevelse 
i forbindelse med indsnigning i koncertsal 
i sidste sekund at støde bogstaveligt ind i 
Kubelik - med et lydeligt og hårdt bump 

midt ud for dirigentværelset ansigt til 
ansigt eller rettere mave til mave med 
selveste Rafael Kubelik i kjole og hvidt, 
maestro koncentreret på vej på arbejde. 
Pinligt. Katastrofalt. Utilstedeligt. Men 
venligheden selv forklarede han fjolset 
med et klap på armen, at han da selv 
havde kunnet se sig for, og at det jo ikke 
var noget. Det var det for mig. 
Og så spillede han Beethovens 4., så den 
sad og stadig sidder. 

En diametralt anden type: Sergiu Celi-
bidache (1912-96) var i egen og andres 
opfattelse i særklasse. Den sidste store  
romantiker i faget støbt inde i en op-
fattelse af dirigenten som sendt af en 
højere magt - kan hænde ham selv som 
denne magt. Begavelsen var rystende: dr.  
i filosofi og stor matematiker, kunne al-
ting udenad og kom til prøverne uden 
noder. Temperamentet var vildt, ligeledes 
frisuren der efter få minutters kamp mod 
orkester og tyngdekraft stod i hårstråler 
fra hovedet, de nære bænke bestænket af 
maestros sved. 

Stampende i podiet sang han gennem-
trængende: dyt-dyt-dyt-dy-dyt og råbte  
ved en gysende lejlighed: Scheisse Or-
chester! Alt hvad en dirigent ifølge den  
indolent markerende Richard Strauss 
ikke skulle være. Eller som von Karajan  
engang sagde: Dirigere er som ridebane-
springning, men husk det ikke er dig, der 
skal springe, det er hesten! 
Gigantiske Cilibidache-opførelser var der 
uden diskussion tale om, øjeblikke der, 
trods mesterens inderlige modvilje mod 
reproduktion på plade for en betydelig dels 
vedkommende, mestendels med andre or- 
kestre kan genhøres: Hele Bruckner, Beet-
hoven, Brahms, franskmændene, en hel 
del mere og også nyere ting.  

Konflikt mellem den selvfølende og 
nærtagende storhed, og for den sags skyld 
alle de orkestre han på skift dompterede, 
var uundgåelig. Musikerne fortalte, at 
Celibidache under prøven retorisk havde 
spurgt: Hvad er så det vigtige for en 
dirigent? Hvortil koncertmester Charles 
Senderowitz stilfærdigt svarede: Vel at 
have et orkester. Det befordrede ikke 
kærligheden.
Men visse koncerter - Bruckner og Sibelius 
- under Celibidache blev og bliver sikkert 
aldrig overgået. Syret at møde guden i 
kantinen, hvor han købte sodavand og 
leverpostejmadder.
Som årene er gået fremtræder den stilfær-
digt beskedne Herbert Blomstedt (f.1927), 
der opfattedes som lettere kedelig, måske 
også som mere holdbar. Meget blev over- 
hørt dengang, da Blomstedt var radio-
orkestrets chef, det blev jo hverdag. 
Blomme, som publikum vidste han blev  
kaldt, er ikke en mand af store arm-
bevægelser, han slog ikke på tromme for 
sig selv - hellere for musikken, samt, jvf. 
hans store arbejde med Carl Nielsens par- 
titurer, for kritisk omgang med dens kilder. 

I Blomstedts høje, stadig aktive alder, 
spænder han som en vældig bindebue 
fra fortidens klange til vore dages krav 
om det udadrettede og oppustede, hvor  
radioens koncertprogrammer og annon-
ceringer i jublende tonefald og kontra 
kunstens væsen proklamerer, at alting er 
verdensberømt og helt fantastisk og unikt 
og hårrejsende passioneret, hvad alting 
selvfølgelig ikke er, og sjældent har været. 
Hvad jeg her har forsøgt i ord at beskrive, 
ser jeg naturligvis i forklarelsens skær. 
Skribenten var meget ung, da de første 

nævnte store navne var i deres zenit. 
Noget, ikke så lidt, hørte jeg trods 
barndomshjemmet med Hornung & 
Møllers næstmindste flygel med kantede 
ben på gulvet og radioen åben alle 
torsdage, for første gang. At man tit blev 
væltet omkuld, er ingen overdrivelse. 
Orkestret med dirigenten opfattet som 
livets selve drama tog det år at få ned i et 
mere nøgternt leje. 
Men ligegyldigt hvad, er det de kon-
certer, de dirigenter, de musikere den-
gang, der udgør hovedstolen i den for-
håndenværende musikalske dannelse. 
Når det indre øje danner billeder af den 
levende opførte musik, træder uanset en 
oplevelsesrig eftertid de gamle ind på 
podiet i Radiohusets smukke koncertsal.  

Måske allermest som enkeltoplevelse: 
Pierre Monteux (1875-1964) på podiet året 
før hans død, hvor madame sad nedenfor 
med en stor rød blomst på barmen parat 
til at gribe gammelfar, hvis han trådte 
forkert. 
Monteux fortalte i øvrigt, at det var godt, 
at han havde været så koncentreret om 
Stravinskys partitur til Sacre de Printemps 
ved førsteopførelsen i Paris i 1914, så han 
ikke bemærkede de rådne tomater, der 
ramte ham i nakken. 
Sådan er det med det nye, forklarede han... 

Georg Metz er Journalist og forfatter og har 
læst historie ved Københavns Universitet. 
Ansat i DR fra 1969-89 på Radioavisen, Kul-
turafdelingen, Radio og TV-avisen. 
Herefter Statens Filmkonsulent 1989-92. Han 
var chefredaktør på Information til 1996. (En 
overgang i mangel af bedre: operaanmelder). 
Fortsat columnist og anmelder på bladet. 
Han har udgivet såvel fiktion, romaner og 
noveller som faglitteratur og har en omfattende 
foredragsvirksomhed. 
Formand for de Skønlitterære Forfattere 1999-
2001. Bestyrelsesformand i sin tid for Den 
Anden Opera. Bestyrelsesformand siden 2009 
for den2radio.
Udstillet udvalgte tegninger samt værkerne: 
Scene Billeder på Skovhuset og Svanekegården 
2019.

DIRIGENTER DENGANG
Erindringsglimt fra en 
musikalsk guldalder
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Maleri af Thomas Kluge (foto: B.H.)

Asger Lund Christiansen 
(1927-98)
“De må have en fantastisk 
lærer, hvem er det?” spurgte Rostropovitch 
mig efter hans mesterkursus på Egeskov 
slot i 1982.
”Professor Asger Lund Christiansen i 
Aarhus,” svarede jeg stolt.
”Ham kender jeg ikke, men tillykke med 
det”, sagde Slava og kyssede mig på beg-
ge kinder, på russisk manér! 

Asger var en fantastisk lærer og genial 
musiker. Han var en mand af mange 
meninger, ikke mindst når det gjaldt 
cellistkollegerne. Selv om han ikke var en 
stor fan af Rostropovitch ś musikerskab,  
så̊ blev han tydeligt flatteret af kom-
plimentet fra den russiske mester, når jeg 
fortalte ham om episoden på Egeskov. 
Jeg kender ingen cellist eller pædagog, 
der tilnærmelsesvis kan forklare sammen- 
hængen mellem klang, teknik og mu-
sikalsk udtryk, som Asger kunne. Det  
handlede om at lade ”den indre sang”  
styre den indøvede teknik, der således 
bliver et middel for musikkens umid-
delbare udsagn. Klang er udtryk og der-
for også̊ en del af den tekniske palet. 
Alt kunne forklares ned til den mindste 

DANSKE CELLISTER 
SOM DIRIGENTER - ELLER 
OMVENDT
af John Ehde lillefingermuskel, og han blev ved med at 

demonstrere, til han var overbevist om, at 
man havde forstået!
“Du spænder i venstre knæ, jeg kan høre 
det på klangen!”
“På en cello spiller man altid forte, man 
lader bare som om, at man spiller piano!”
“Musikken skal opstå indeni dig som 
sang og skal så overføres til instrumentet.
Celloen er kun en forbindelse mellem dig 
og publikum. Hvis du ikke synger indeni, 
bliver det flot, men iskoldt...”
Således kunne det lyde i timerne.
Det var temmelig nemt at genkende, om 
en cellist var elev hos Asger. Han eller hun 
spillede med en god og fleksibel klang 
og en fornuftig teknik. Og frem for alt 
spillede man med et sangbart legato! 
For Asger handlede det om at lade klangen 
og teknikken stå̊ i musikkens tjeneste, og 
han hadede krukkerier og forfængelighed. 
Dermed ikke sagt, at man ikke måtte 
give musikken et personlig touch. Et 
gennemtænkt rubato og et smagfuldt 
portamento (glissando) hørte også̊ med 
til den udtryksmæssige palet, såfremt det 
var en del af ”sangen”. 
Han voksede op i en meget aktiv musiker-
familie, søn af den ansete pianist Holger 
Lund Christiansen, der var professor ved  
musikkonservatoriet i København. Alle-
rede som 15-årig blev Asger elev ved kon-
servatoriet og fik Paulus Bache som lærer 
(der bl.a. havde været solocellist i Berliner 
Philharmonikerne). Den afgørende inspi-
ration som cellist fik han ved nogle 
mesterklasser med den catalanske cellist 
Gaspar Cassado (der var elev af Pablo 
Casals) i Sienna, der bekræftede ham i 
mange af hans idéer om celloens klanglige 
muligheder. 
Asger Lund Christiansen fik sin kon-
certdebut i Bern, og som 22-årig fik han 
ansættelse i Tivolis symfoniorkester.

Han var en passioneret kammermusiker 
og foruden at have været medlem af Den  
Danske Kvartet (med bl.a. sin far på klaver)  
og Bloch Kvartetten, dannede han i 1957 
Københavns Strygekvartet, der forblev en  
institution i dansk musikliv helt indtil 1995! 
Han var professor ved Det Jyske Musik- 
konservatorium fra 1965-87 og havde til-
lige talrige tillidshverv, bestyrelses- og  
formandsposter. Her kan nævnes bl.a. 
Solistforeningen af 1921, Statens Musikråd  
og Gramex. Han dannede også̊ plade-
selskabet Dansk Musikantologi, der senere  
blev til DaCapo. 
Asger er nok den person, der har betydet 
mest for min personlige udvikling som 
cellist og musiker, men pudsigt nok var 
det som dirigent, jeg oplevede ham første  
gang. Det var ved det internationale kam- 
mermusikkursus i Sveg i Sverige 1975, 
hvor Asger var leder af kursets kammeror-
kester. 
Efter ansættelsen i Tivoli var han en ofte 
populær solist, og han komponerede og-
så Tivoli-stykker for orkestrets lettere kon- 
certer, bl.a. Tivolibalje-polka og Bas-Was-
Polka (til Wassili, der var bassist i orkes-
tret). Hans Concertino for basun og orkester 
foreligger i en nyindspilning og findes 
også̊ i en live optagelse med komponisten 
selv som dirigent. 
Det var sandsynligvis her interessen for at  
dirigere for alvor begyndte at spire i den 
engagerede unge musiker. Han modtog  
noget undervisning fra orkestrets mange-
årige dirigent og musikchef Svend Chr.  
Felumb og fungerede gennem en årrække  
som 2. kapelmester ved Tivolis sommer-
koncerter. Her dirigerede Asger hoved-
saglig ved den ”lette” 3. afdeling, men 
i perioder overlod Felumb også̊ de mere 
seriøse afdelinger til ham. 
Det blev aldrig til den store dirigentkar-
riere for Asger Lund Christiansen. Måske 
på grundlag af nogle uheldige oplevelser 
og (for?) høje krav om sig selv og sine om-
givelser. Til sin søn fløjtenisten Toke Lund 
Christiansen har han en gang udtalt:
”Det viste sig at være en for mig nærmest 
umulig opgave at dirigere. Når jeg slog 
ned, var det, der mødte mig, galt overalt. 

Klang, intonation, præcision - alt! Og hvor 
skulle man så̊ begynde?”
Det blev senere til opgaver med mindre 
orkestre, hvor han også̊ kunne fungere 
som solist, komponist og arrangør. 
1959 blev han medlem af Det Kgl. Kapel,  
og fra 1967 helligede han sig kammer-
musikken, undervisning og et tiltagende 
virke som komponist. 
Jeg har bl.a. uropført den glimrende Par-
tita for solocello fra 1988. 
Han var en formidabel strygerinstruktør, 
og som sådan fik jeg lokket ham med til  
nogle Gustav Mahler Jugend Orchester-
turnéer sidst i 80’erne. Her fik unge cel-
lister fra hele Europa del af hans kunnen 
og erfaringer.

Thomas Jensen 1898-1963 
Enhver med lidt historisk interesse ved, at 
Thomas Jensen havde stor betydning for 
udviklingen af orkesterkulturen i Dan- 
mark i 1. halvdel af det forrige århundrede. 
Som grundlægger af 
Aarhus Byorkester 
er han en legende i 
det jyske, og når vi 
besøger Musikhuset 
i Aarhus, er det på 
Thomas Jensens Allé!
Dog var det gennem celloen, at han fik  
den første kontakt med musikkens verden. 
Han kom som 14-årig ind ved DKDM i Kø- 
benhavn og gennemførte den 3-årige ud-
dannelse over to år. Han havde selveste 
Carl Nielsen som lærer i musikteori og 
harmonilære og havde glæden at spille 
alle Nielsens symfonier med komponisten 
som dirigent. 
For mig personligt er det sjovt at opdage, 
at Thomas Jensens første professionelle 
stilling som musiker var i Hälsingborgs 
Orkesterförening, hvor han var solocellist 
1917-19. Jeg blev langt senere hans efter- 
følger på samme stilling i 1989-99, i det  
nuværende Helsingborgs Symfoniorkes-
ter. 
1920-27 var han cellist ved Københavns  
Filharmoniske orkester og Tivolis koncert-
salsorkester. Med orkestererfaringerne 
spirede også̊ lysten til at dirigere (eller 

tanken, vi alle en gang har haft, at: ”Jeg  
kan sikkert gøre det bedre end skvad-
derhovedet på podiet”...), og et af de 
første orkestre, Thomas dirigerede, var det  
københavnske amatørorkester Euphrosyne.
Orkestret har eksisteret siden 1875, men 
har netop i år spillet deres sidste koncert, 
da det ikke længere kunne samle musikere 
nok. 

Efter viderestudier i Paris og Dresden  
blev han knyttet til Aarhus Philharmoniske 
Selskab og Aarhus Teater. I 1935 var han  
stærkt medvirkende til oprettelsen af  
Aarhus Byorkester, det første symfoni- 
orkester udenfor hovedstadsregionen. Or- 
kestret havde 26 fast besatte stillinger, 
og ved større arrangementer lykkedes 
det Jensen at få helt op til 45 stemmer i 
ensemblet. Han havde internationalt ry og 
blev en drivende kraft i det århusianske 
musikliv, helt indtil han forlod chefposten 
i 1957. 
Thomas Jensen var meget alsidig og 
havde dyb indsigt i så̊vel den klassiske og 
romantiske musik som den helt nye. Han 
specialiserede sig i Nielsen og Sibelius, og 
det må have været en styrke for ham som 
kulturbærer at vide, at han havde spillet 
med Nielsen som dirigent. 
Carl Nielsens døtre mente senere, at 
Thomas Jensens fortolkninger var dem, 
der kom tættest på komponistens egne 
opførelser! 
Jeg vil her gerne citere fra den herlige bog 
Taktstokkens Magi, hvor Kai Flor beskriver 
Thomas Jensen på podiet på følgende po-
etiske og visuelle facon:
”Hans tætte skikkelse er ladet med musik,  
med en rytmisk, næsten elastisk spænd-
stighed, der på afgørende steder for dy- 
namisk udfoldelse har fået ham til at 
springe i vejret som en bold. Og det 
sikreste indicium på hans musikalske 
kultur er hans følsomhed for klangen”.

Som afslutning af denne serie om diri-
gerende cellister vil jeg gerne vende til-
bage til min gamle lærer Asger Lund 
Christiansen:
Han havde en underfundig, intelligent og 

lidt fjollet humor og en meget smittende 
latter (ikke mindst når han selv havde 
udtalt noget morsomt...). 
Kapelmesteren har tidligere publiceret 
uddrag fra hans Musikleksikon for Bedre-
vidende, og jeg vil gerne afslutte denne 
artikel med hans beskrivelse af celloen:  
”En Cello er en stor violin, forsynet med 
en pind i enden, af hvilken grund den 
holdes mellem benene, da man ellers ville 
få pinden i halsen. Ved at skrue pinden 
ud eller ind opnås henholdsvis højere 
eller lavere intonation”.

Taktstokkens Magi kan købes antikvarisk 
eller lånes på biblioteket. Der er masser af 
tilbud på bogen på nettet eller i Den Blå 
Avis.

Jeg anbefaler denne bog Taktstokkens Magi,  
som er udgivet første gang i 1953 og 
skrevet af Friedrich Herzfeld, der bl.a. var 
pressechef ved Berliner Philharmoniker 
og en stor kender af det tyske og in-
ternationale musikliv. I bogen får vi hele 
dirigentens historie, fra Lully til Mahler, 
Karajan og Bernstein (og alle de andre 
gode gamle) ... indsigtsfuldt og engageret 
fortalt med en personlig og tidstro tone. 
En afdeling om danske dirigenter er til-
føjet, skrevet af Kai Flor, suppleret af et 
rigeligt billedmateriale og spændende 
anekdoter.

John Ehde er cellist og dirigent. Under studie-
tiden i Wien har han jævnligt været assistent i 
Wiener Philharmoniker. Derefter har han været 
solocellist i Helsingborgs Symfoniorkester, 
Sjællands- og Trondheim Symfoniorkester m.fl.
John specialiserer sig i ny musik med over 50 
uropførelser, bl.a. med LINensemble.
Som dirigent har han haft stor succes med egen-
producerede børne- og familieprogrammer.
Han er cellolærer ved Musikhögskolan i Malmö 
og lektor ved Universitetet i Bergen.
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Bølgen

Havnbjerg mølle (foto: B.H.)

Ni korte om  

KUNST
ved Jørgen Lauritsen

KATHRINE WINDFELD
HVAD ER EN LINIE?
En linie er en horisontal 
bevægelse. En linie eller
melodi/frase opfattes 
næsten altid som det 
stærkeste og mest definerende parameter,  
når man skal identificere et stykke mu- 
sik. Man nynner melodien snarere end  
at demonstrere harmonikken eller rytmen. 
En linie kan enten bekræfte eller gå imod 
den tilstedeværende harmonik. 
 
HVORDAN OPFATTER DU FORM?
Form er et meget vigtigt parameter, som 
jeg synes af og til kan blive overset i jazz-
verdenen. Formen skal give indholdet de  
allerbedste betingelser. De store klassiske 
komponister havde en skarp sans for ar-
kitektoniske, afbalancerede former.
 
HVAD ER RUM?
Man kan skabe en klanglig fornemmelse 
af rum på mange måder. Rent akustisk er  
der mere klang i et kirkerum end en kæl-
der. Og kompositorisk kan du lave en 
bred klang med stort registerspænd el- 
ler en tæt cluster-akkord. Rum kan også 
være tidsbetinget, f.eks. i musik med  
lange dvælende passager uden ret meget 
aktivitet.

HVAD ER TID?
Tid hænger meget sammen med formen. 
Musik er real-time kunst, så vi har tiden 
med og mod os: Mod os, når vi laver en 
fejl og ikke kan gå tilbage - med os, når vi 
gribes af musikkens flow og rider med på 
energien.

HVAD GØR KUNST VED DIG?
Kunst og kreativitet ”slår hul på virke-
ligheden” og får mig til at være 100% i 
nuet. Kunst kan sætte dig i forbindelse 
med dine urkræfter og barnlige sider og 
få dig til at slippe det rationelle intellekt. 
Samtidig kan kunst bruges til at bearbejde 
sorger. Man kan indfange en følelse og 
give den et visuelt eller musikalsk udtryk. 
 
ER DER EN HISTORIE BAG DIT VÆRK?
Ikke altid. Jeg vil helst ikke knytte alt for  
konkrete historier til min musik, men hel- 
lere lade lytteren fantasere. Men titlen af-
spejler næsten altid mine numres karakter

HVORDAN ER KUNST NØDVENDIG?
Kunst og kreativitet er fantastisk vigtigt. 
Det er ægte rigdom. Kunst kan åbne op  
til evigheden, hvor man ser alt i en større  
helhed og reflekterer og sanser. Derfor er  
det ærgerligt, at ”kunst” er blevet et be-
greb, som også kan splitte befolkningen. 
For tiden udtaler en række politikere ar- 
gumenter for, at kunst ikke er for den  
brede befolkning, men forbeholdt en sær-
lig gruppe velstimulerede kultur-radikale 
og deres nærmest subjektive dømmekraft. 
Vi må forsøge at anerkende de holdninger 
og tage ansvar for at formidle vigtigheden 
af kunst for ikke at skabe had og splittelse. 
Jeg håber, Danmark kan opretholde en rig  
og mangfoldig kunst- og kultursektor, 
hvor vi ikke mindst står stærkt på det in- 
ternationale plan. Bæredygtighed og kon- 
sumkultur er centrale emner i klimade-
batten, og her vil jeg mene, at kreativitet er  
et stærkt våben mod forbrugerisme og res- 
sourcespild. Kreativitet står for mig som  
en tilstand, hvor man skaber værdi og 

udvikler det, man har for hånden, i stedet 
for at købe sig til stimulanser.

HVAD ER DINE TANKER OM KUNSTNERISK 
LEDELSE?
At det kræver nogle helt særlige egen-
skaber at lede et ensemble. Det er dybt 
tilfredsstillende og sommetider benhårdt. 
Du står til regnskab for ros og ris og skal 
acceptere, at du sjældent kan gøre alle 
tilfredse. Du skal have en stærk vision for 
det, du gør, kombineret med et naturligt 
drive og vedholdenhed, også selvom der  
er afslag på ansøgninger og kreativt lav-
vande. Noget af det, jeg har lært af at lede 
et 15-mands orkester er, at jo stærkere din 
vision og retning er, jo lettere er det at 
træffe rigtige beslutninger. Mange bands 
er løbet ud i sandet pga. en konfliktsky 
eller uorganiseret leder.
 
HVAD ER EN KREATIV PROCES?
At lade sit værk fortælle én, hvor det vil 
hen. Det afgørende ved en god komponist 
er ikke kvaliteten af den første linie eller 
klang, men fortsættelsen af den. Bearbejd-
ningens kunst. Den rigtige løsning kom-
mer oftest, hvis man lytter grundigt. Idé-
erne, som kommer frem, er formentlig 
summen af al musik, man har oplevet eller 
spillet gennem sit liv.

Kathrine Windfeld er kapelmester, komponist, 
arrangør og pianist og født i 1984.
Hun har udgivet to albums med Kathrine 
Windfeld Big Band: Aircraft 2015 og Latency 
2017. Aircraft var nomineret til hele 3 Danish 
Music Awards, hvoraf hun vandt prisen som 
”Årets Nye Jazznavn”. 
Latency blev Windfelds internationale gennem-
brud, og pladen blev kåret som ”Årets Danske 
Jazzalbum 2017” i magasinet Jazzspecial og 
udløste en Carl-pris.
Kathrine har spillet i England, Tyskland, Hol-
land, Finland, Sverige og Norge og spillet med 
ikoner som Mike Stern, Seamus Blake og Gilad 
Hekselman. Hun har været gæstedirigent for 
førende europæiske orkestre som Frankfurt 
Radio Big Band og DR Bigband og Espoo 
Bigband.

 

BO HOLTEN
HVAD ER EN LINIE?
I musik er det sammenhæng 
- at forskellige musikalske 
signaler efter hinanden gi-
ver mening på det horisontale plan. 
Hvis hjernen ikke opfatter en sammen- 
hæng, er der ingen linie. Gode kompo-
nister udnytter begge dele.

HVORDAN OPFATTER DU FORM?
Form er opfattelsen af større sammen-
hænge (se linie ovenfor). Så form er faktisk  
linie i en større dimension. I formspørgs-
mål har balance og varigheder helt radi- 
kale betydninger. Form skaber fornem-
melsen af rum.

HVAD ER RUM?
Rum er, når vi hører musik som bred eller  
smal, fed eller slank. Dimensionen i øje-
blikket. Rum kan også være det lille (eller  
store) univers, som indtryksgivende kom-
positioner kan skabe i hukommelsen, og 
som kan opfattes i ét nu. Rum er vertikalt.

HVAD ER TID?
Tid er horisontalt og helt afgørende for 
musik i forhold til de øvrige kunstarter. 
Forskellige varigheders tyngde eller let-
hed skaber en fornemmelse af tid, der jo 
næppe egentligt eksisterer. 
Musik fortolker tiden, sætter den i scene 
og gør den forståelig. Mange mennesker 
hører uafladeligt musik med puls for at 
undgå det vilde tidsmæssige kaos, som 
stilhed er.

HVAD GØR KUNST VED DIG?
Det berører mig i meget forskellige ret-
ninger. Men meget af det, der giver sig ud 
for at være kunst er husflid, tidsfordriv 
eller ligegyldige idéer. Mærker altid straks, 
om noget har ”den kunstneriske bæven”.

ER DER EN HISTORIE BAG DIT VÆRK?
Bag alle værker er der selvfølgelig en 
beretning om det kreative moment. 
Nogle værker beretter naturligt et drama 

Morten Schuldt-Jensen anbefaler: 
”Redaktøren bad mig om at skrive om  
en af mine egne cd’er:
For et par år siden indspil-
lede SWR Vokalensemble 
med SWR Bigband en lidt 
usædvanlig CD: Volks-
lieder 2.0. Ligesom Danmarks Radio har 
SWR (Südwestrundfunk, som sender til de 
15 mio. indbyggere i Baden-Württemberg 
og Rheinland-Pfalz) sit eget symfonior-
kester, vokalensemble og bigband. Vokal-
ensemblets 30 sangere arbejder til daglig 
med især ny (sen-darmstadtsk) musik og 
udgør “probably-the-best” radiokor i den  
størrelse i Europa. Bigbandet er et af  
Tysklands mest profilerede med en bred 
vifte af især swingende og sydamerikansk 
musik på repertoiret. Et samarbejde ligger 
overhovedet ikke lige for og havde da 
heller ikke tidligere fundet sted. 
Da jeg selv har et ben i hver lejr, vovede 
jeg pelsen på et møde i vokalensemblets 
redaktion og chokerede alle tilstedevær-
ende ved at sige, at der med disse en-
sembler i huset måske også kunne findes 
alternative (ikke-darmstadtske) måder at  
udtrykke sig nyskabende på. Vi enedes 
om at lade en tysk og en norsk arrangør 
tage ”folketone” fra disses respektive 
lande under behandling, men på kryds, 
så den norske basunist Helge Sunde ar-
rangerede tyske, traditionelle (Silcher-) 
Volkslieder efter eget valg og den tyske  
pianist Ralf Schmid versionerede og nyfor-
tolkede et udvalg af Griegs musik til Peer 
Gynt. Begge er gudbenådede arrangører 
og har her skrevet nyskabende, provo-
kerende, finurlige og virtuose arrange-
menter til det unikke ensemblesamarbejde. 
Absolut ingen ”veloplagt folkeswing” ved  
denne lejlighed, kan jeg berolige med. 
Begge ensembler får lejlighed til at bruge 
deres professionelle kernekompetencer og  
står på tæer for at realisere de til tider 
komplekse partiturer. Samtidig oplever 
man dem klangligt, dynamisk og stilistisk 
i andre positioner end sædvanligt”. 
CDen er udkommet på SWRs pladeforlag 
og findes også i Naxos Music Library.

eller en yndig historie, som man som 
lytter selv skaber. Er der en historie 
bag Bachs berømte C-dur præludium, 
Wohltemperiertes Klavier Bind 1? 
Jeg tror det ikke.

HVORDAN ER KUNST NØDVENDIG?
Alle os i dette miljø ved hvordan, og vi har 
ondt af de andre, der ikke kan opleve det. 
Vor tids politikere udviser voldsomme 
symptomer på aldrig at have forstået 
kunstens nødvendighed. Derfor er der 
ingen partier med en rigtig kulturpolitik - 
bare alibi-snak fra folk, der aldrig har haft 
en kunstnerisk oplevelse.

HVAD ER DINE TANKER OM KUNSTNERISK 
LEDELSE?
Indlevet forståelse af værk og indsigt i den 
psykiske situation, de udførende befinder 
sig i et hvert givet øjeblik. Og så kan man 
måske skele en lille smule til egen vilje.

HVAD ER EN KREATIV PROCES?
Underbevidsthedens spil med noget, vi 
tror, vi har kontrol over.

Bo Holten er dirigent og komponist og født i 
1948.
Han har komponeret 9 operaer, 5 koncerter for  
soloinstrument og symfoniorkester, 2 symfo-
nier, adskillige værker for orkester og kammer-
ensembler, desuden filmmusik og cirka 35 vær- 
ker for a cappellakor, i alt mere end 100 værker. 

Bo grundlagde vokalensemblet Ars Nova, 
København i 1979, og ledede det i 17 år. 
Han grundlagde også vokalensemblet Musica 
Ficta i 1996 og leder stadig dette ensemble.
Han dirigerer og indspiller regelmæssigt med 
alle danske symfoniorkestre.
Bo Holten har været første gæstedirigent for 
BBC Singers 1990-2006, og chefdirigent for Det  
Flamske Radiokor, Bruxelles 2008-2011.
Han har dirigeret indspilningen af 75 CD’er og 
dirigeret cirka 220 uropførelser og mere end  
1500 koncerter og operaopførelser.
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SvipTure
i Danmark

Tekst og foto: Bodil Heister 

I Silkeborg ligger det rytmiske 
spillested Kedelhuset klos op ad Jysk 
Musikteater.

En papirfabrik blev grundlagt på området 
i 1844 for at producere pengesedler til 
Nationalbanken frem til år 2000. En  
papirfabrik der specialisede sig i kvalitets- 
papir: pengesedler, obligationer, værdi-
papirer med vandmærker - og bygningen 
var grundigt hegnet ind bag et sikkert 
pigtrådshegn! 

Gudenåen var dengang transportvej for 
træ og papir og den eneste kraftkilde 
for fabrikkens maskiner. I 1903 blev en  
moderne dampkedel forsynet med det, 
der dengang var Danmarks højeste 
skorsten, en 45 meter høj én af slagsen i 
Kedelhuset, som i dag står som symbol 
på kulturens sammenhæng med byen og 
dens historie.
Kedelhuset var en kraftstation, hvor 
man kørte kul ind på nogle skinner, man 
fyrede op i nogle kæmpe kedler, hvor-
efter dampen blev ledt rundt i rørene, 
som forsynede papirfabrikkens område 
med energi. 

Da fabrikken lukkede for knap 20 år siden, 
blev der oprettet en international højskole, 
og Kedelhuset blev omdannet til teatersal. 
For fire år siden lukkede så højskolen, og 

byen kunne nu indvie Kedelhuset som 
et nyt musikhus; faciliteterne var blevet 
opgraderet til et hypermoderne rytmisk 
spillested med scene- og lydudstyr i top-
klasse. 
Der er stadig en lille bid af de gamle byg-
ninger, der står som et ganske interessant 
lille papirmuseum.

Jeg besøger en lørdag formiddag i august 
Johannes Konstantin Neergaard, der er  
kunstnerisk leder af Kedelhuset. Han 
viser mig rundt i den charmerende byg-
ning, hvor skinnerne, nogle af rørene og 
den høje skorsten er bevaret. I skorstenen 
har man for hyggens skyld bygget en pejs 
og indrettet en hygge-musikstue omkring. 
Alt står meget råt og autentisk i bygningen 
og matcher fint de smukke, moderne 
designmøbler, skindtæpper, lamper og 
læder-bænke. Der er en ualmindelig deli-
kat og stemningsfuld atmosfære i hele 
huset.
”Her i selve koncertsalen kan der være 
knap 500 mennesker”, fortæller Johannes 
og viser mig indenfor i det koksgrå 
interiør.
”Jeg prøver at tænke så bredt som 
muligt, når jeg lægger program, så 
der både er noget for de ældre og for 
de yngre. Vi gør meget for at få unge 
publikummer ind, så vi har heavy metal- 
og dødsmetalkoncerter, hvor de unge står 
oppe foran scenen og danser ... og i den 
anden ende af spektret har vi frokostjazz 
om lørdagen, hvor der kommer gråhåret 

publikum, som sidder ved små borde 
og får frisksmurt smørrebrød med banjo  
til”, smiler Johannes. ”Det er en selv-
stændig jazzforening (faktisk landets 
største frokostjazzforening), der lejer sig  
ind, ligesom der også er flere andre 
musikforeninger med hver deres genre-
fokus.
Min opgave er at tilrettelægge et musi-
kalsk kvalitetsprogram lige fra pop, vise 
og folk over indie, funk, jazz til rockmusik. 
Alt skal der være plads til, og jeg er også 
åben for små klassiske ensembler og kor. 
Jeg synes, det er vildt sjovt og inspirerende 
at prøve at opfinde nye orkestre, som kun 
sjældent spiller i Danmark, og at lade dem 
spille her som det eneste sted i Jylland. Jeg 
har fx lige booket Yellowjackets - et fedt 
band fra Los Angeles til Kedelhuset - og 
det er jeg ret stolt over. Og så er der jo 
også en række spændende nicher som fx 
worldmusic og mere eksperimenterende 
rock, som også er spændende at få til 
Silkeborg.
Det kræver naturligvis en super effektiv 
markedsføring at få folk til at komme og 
høre en gruppe, de ikke kender; men der 
er Facebook et godt sted, og Lokalavisen 
er heldigvis også med os. Jeg går primært 
efter det lokale publikum - men også 
gerne musikinteresserede fra Randers-, 
Århus- og Vejleområdet. De unge prøver 
jeg at have et helt særligt blik for - fx ved 
at gymnasiebands eller musikstuderende 
kan få lov at prøve kræfter med en lille 
opvarmningskoncert før et kendt band. 
Vi skal sørge for den næste generation af 
musikere, og et ungt opvarmningsband 
trækker jo også andre unge til stedet.
Vi er en del af Jysk Musikteater, og min 
direktør er chef for musikteatret, så vi 
sidder i ledelsesgruppe sammen, men 
Kedelhuset har sit eget selvstændige 
brand, og jeg er superglad for min 
arbejdsplads”, afslutter Johannes.
Papirfabrikken 72, 8600 Silkeborg

Jysk Musikteater har mere end 300 
arrangementer om året heraf to egen- 
produktioner. 
En musical med 35 performere på scenen 
og 10 musikere i orkestergraven og en 
nytårskoncert med 40 musikere på scenen 

og et stort folkekor. Musikerne er primært 
freelance teater- og orkestermusikere fra 
det midtjyske.

Henrik Svenning (medlem af DK) har en 
2/3-dels stilling med ansvaret som kapel-
mester og produktionsleder.

Henrik fortæller: ”I dette efter-
år spiller vi Sound of Music, og 
vi har også haft Skatteøen, Les 
Miserables og Chess på pro-
grammet.

Vi har fået udbygget en bagscene og 
orkestergrav, så vi har mere professionelle 
forhold til at kunne producere musicals. 
Vi har professionelle musikere - og solister 
til hovedrollerne - men kor og statister er 
lokale amatører. Det er nemlig en super 
idé at mixe de professionelle kunstnere 
med dygtige amatørmusikere og folkekor 
fra oplandet”, fortæller han.
”Teatret har en stor teatersal til knap 700 
personer, som kan reguleres (uden sæder) 
til 1000 stående publikum, og så har vi en 
mindre musiksal til klassiske ensembler.
Vi har kun eksisteret i 15 år, og vores 
åbningsforestilling var en forestilling om 
Asger Jorns liv.
Det er en fantastisk synergieffekt, at 
vores musikhuse supplerer hinanden; vi 
samarbejder med Kedelhuset og lægger 
program i fællesskab, så vi er under én 
hat. Og det fungerer blændende”, afslutter 
Henrik. 
(Læs Henrik Svennings artikel i næste 
nummer, red.)
Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

- Og det må være en skøn hat at være 
under ... så jeg fortsætter til Asger Jorn 
Museet, for når man er i Silkeborg, er det 

et must at se Jorn Museum. Det er virkelig 
et besøg værd! 
Museet ligger idyllisk ned til Gudenåen 
med høje træer og små lystbåde, der 
klukker i vandkanten. Man bliver i perle-
humør allerede ved indgangen til museet, 
når man vandrer imellem de morsomme 
blå keramikkugler i græsset foran 
gavlmalerierne. 

Det er verdens største samling af Asger 
Jorns værker plus en række andre na-
tionale og internationale kunstnere. 
Jorn, som var 
bror til Jørgen 
Nash, havde 
en stor til-
knytning til 
Silkeborg, 
da han både 
var lærer og 
startede sin 
kunstneriske 
karriere i 
byen.

Noget af det måske mest interessante 
ved Jorn er hans legende og eksperi-
menterende tilgang til kunsten. Han 
forsøger at bryde med ”den rigtige 
måde at male på” og prøvede at vise, at 
der kan komme noget kreativt ud af alle 
mennesker. 

Et af Asger Jorns hovedværker Stalingrad 
er kæmpestort, og det tog ham 15 år at 
færdiggøre maleriet. Maleriet Stalingrad er 
i dag på Kulturministeriets kanon over de 
vigtigste malerier i danmarkshistorien!

Stalingrad 

Jorn Museet bygger på en donation af over 
5.500 kunstværker. Efter Jorns død i 1973 
er museets samling vokset til over 30.000 
værker af moderne og nutidig kunst.

Foto fra Jorn Museets hjemmeside

Gudenåvej 7-9, 8600 Silkeborg

Og så kan man jo slutte med en sejltur 
på søen - det er simpelthen magisk; 
og i Silkeborg Langsø er placeret fem 
kæmpe springvand, som giver forskellige 
variationer i løbet af dagen; den højeste 
stråle er på 30 meter. Fra solnedgang 
springer vandet i forskellige højder og 
farver, fontænerne er nemlig udstyret 
med projektører, der skifter farver efter et 
indkodet program.

Søvej, 8600 Silkeborg



NYE UDGIVELSER

MEDLEMMERNE 
anbefaler

sanselig rytmisk intensitet og et ensemble, 
hvor hvert enkelt element var udviklet 
med omhu og en stærk kunstnerisk am-
bition om at lyde, som intet andet har lydt 
hverken før eller efter”.
https://www.youtube.com/watch?v= 
0UiOa_c2TXE 

Peter Piotr Gasior anbefaler:
Al Combate, Rediscover Galant Music 
from 18th Century Mexico. 
”Som forsættelse af artiklen om den mexi-
canske barok i dette blad, vil jeg varmt 
anbefale en cd indspillet af Chicago Arts 
Orchestra under ledelse af Javier José 
Mendoza.
Orkestrets musikdi-
rektør Mendoza har 
taget det som sin sær-
lige mission at genop-
live de for længst 
glemte knap 300 år gamle værker af ko-  
lonial musik fra Ny Spanien (det nuvær- 
ende Mexico). På CD’en præsenteres 

Peter Jensen anbefaler:
”I næste nummer, i den nye artikelserie 
Jazzens Kapelmestre, vil jeg prøve at 
skrive et miniportræt af Duke Ellington, 
baseret bl.a. på mine studier af hans 
originale partiturer på The Smithsonian 
Institution i Washington. Som en forsmag 
vil jeg anbefale denne fremragende live-  
optagelse af orkestrets koncert i Concert-
gebouw 2. november 1958. 

Søg på Duke Ellington 
- Amsterdam 1958 på 
YouTube.
Man kan studere or-
kestret i alle detaljer 

på denne velbevarede optagelse og re-
flektere over, at så mange publikummer 
samledes for at opleve orkestrale klang-
farver, virtuose instrumentale solister, 

HANS DAL 
- NY CD
Tusmørkets time

”Vores frivillige arbej-
de på danske hospicer gennem 10 år har 
været den væsentligste inspirationskilde 
til vores CD med 13 nye sange. Teksterne 
er skrevet af Marianne Harboe og sat 
i musik og sunget af Hans Dal. På et 
hospice kommer stemninger og følelser 
klarere til udtryk end i hverdagens (u)
almindelighed. I Tusmørkets Time har 
sangene hver deres præg, fra det stille, 
sorgfulde til det humoristiske, men det til-
bagevendende tema er afskedens mange 
ansigter i et livsforløb, og den endelige 
afsked med hinanden og med livet. 
Vi har tidligere udgivet 2 CD´er med 
Salmer i Sorg og Glæde, antologien Tæt 
på døden - Tæt på livet. I 2009 grund-
lagde vi projektet Kunstnere i Hospice, 
hvor mere end 100 professionelle kunst-
nere vederlagsfrit optræder på landets 
hospicer. I 2013 modtog vi ”Liv og Døds-
Prisen” for vores engagement i hospice.”

værker af de mest kendte komponister  
fra denne periode og er efter min mening 
de mest repræsentative komponister for 
den mexicanske barok. 
Blandt de valgte værker på cd’en vil 
jeg særligt anbefale Santiago Billonis 
mesterværk - Arie Mariposa Inadvertida og 
I. Jerusalems Kantate Al combate. 
Jeg var involveret i indspilningen af 
CD’en som 1. koncertmester, og netop  
ved denne lejlighed begyndte jeg at  
fordybe mig i den mexicanske barok-
musik. Efter mange år i fuldstændig 
glemsel - er de nyudgivede værker af 
kolonial musik et godt bevis på musikalsk 
mangfoldighed og aktivitet i Ny Spanien. 
Det unikke ved dem er imidlertid ikke 
kun, at de efter knap tre århundreder blev 
fundet i musikalske arkiver i Mexico, men 
først og fremmest ved de individuelle 
musikalske værdier, de præsenterer”.
CD’en er udkommet på Navona Records 
2012.

PERNILLE BÉVORT 
- NY UDGIVELSE 
Gopler og andre Urovækkende Fænomener

”En særudgivelse på vinyl med en 12 
siders booklet med illustrationer af Jeppe 
Grangaard og lydside, instrumenter og 
kompositioner af Pernille Bévort.  
Musikken er skabt
som et DIY-projekt, 
hvor jeg blander 
mine mange blæse-
instrumenter med 
indsamlede reallyde 
og i enkelte tilfælde også inddrager beats. 
En form for lyddigtunivers suppleret med 
en stærk grafisk side. Store penselstrøg 
og urovækkende lyde som forvarsler om 
snarlig undergang eller bare forurolig 
tilstedeværelse i livet iblandet frydefuld 
forundring. 
Det kan læses som lydlige og visuelle 
fragmenter af en dagbog”.
Pernille står for musik, tekst og 
indspilning.

TORBEN WESTERGAARD 
- NY CD FOR BØRN
Kirsebærsne

”Hvad gør bogfinken 
Blinke i erkendelse af,
at “briller og bø’er 
blir min lænke” – og
hvad er der med de 1.000 lopper, der 
blaffer ned gennem Tyskland?
Måske ikke spørgsmål du har stillet dig  
selv tidligere! Til gengæld besvares de 
på denne udgivelse, der er blevet til i 
samarbejde med undertegnede som kom- 
ponist, bassist og nu sanger (!) og pris-
vindende børnebogsforfatter Tina Sakura 
Bestle. Målgruppen er børn mellem 3-10 år. 
Musikken er håndspillet i ordets bedste  
forstand med nogle af de fineste mu-
sikere (Kristine Heebøll, violin; Jens Ulv-
sand, bouzuki; Peter Rosendal, piano; 
kombineret med perkussionisten Jacob 
Andersen)”.


