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GENERALFORSAMLING 
tirsdag d. 5. maj  kl. 16.00 i DR- Byen

Fra kl.15 inviterer DR Malko-skolens elever os til  
at overvære praktik med orkester 

- side 3

To medlemmer har modtaget 
legat på 60.000,-   Læs mere side 6-8

NY ARTIKELSERIE 
om Jazzens store 

kapelmestre.
Peter Jensen fortæller 

om Duke Ellington 
- side 12
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 www.kapelmesterforening.dk

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

NB! Breve til sekretæren (legatansøgninger 
m.m.) og kassereren bedes sendt direkte til 
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Tlf.: 3963 8151  
formand@kapelmesterforening.dk

Næstformand: Henrik Vagn Christensen 
henrikvagn1@icloud.com

NYT OM MEDLEMMER 
 NYT FRA FORENINGEN            

  NYHEDER  ved Bodil Heister 

RUNDE FØDSELSDAGE
22. marts  Henrik Schrøder 60 år
22. marts  Arne Balk-Møller 65 år
29. marts Allan Botschinsky 80 år
3.   april Søren Kinch Hansen 65 år
13. april Simon Spang-Hanssen 65 år
19. april Ole Koch Hansen 75 år
24. april Bjørn Hyrup 65 år
2.   maj Jean Zederkopff 80 år
15. maj Peter Harbeck 65 år
20. maj  Tamás Vetö 85 år
11. juni Mogens Andresen 75 år
14. juni Hans Dal 75 år
16. juni Peter Ernst Lassen  85 år

JUBILÆER
David Riddell 25 års medlemsjubilæum i 
januar.
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke

LILLE SKIVEREN I SKAGEN
1 uges ophold for 2.000,- pr uge for med-
lemmer af Dansk Kapelmesterforening kan 
lejes i uge 26 (19.6-26.6), uge 27 (26.6-03.7) og 
uge 32 (31.7-07.8) 2020.
Foreningen har sammen med Dansk Kunst-
nerråds øvrige fraktioner erhvervet Jens 
Otto Krags sommerbolig, Lille Skiveren ved 
Skagen tæt på Vesterhavet. Huset, der har 
plads til 8-10 overnattende, er veludstyret 
med sauna og klaver. Og det er et godt sted, 
hvis man vil øve med sin trio eller kvartet. 
Foreningen udlejer en af ugerne til vore med- 
lemmer, fortrinsvis til fagrelaterede formål.
Deadline for ansøgning er 15. april
Send ansøgning til sekretæren.

NY DIRIGENTSTILLING
Carsten Seyer-Hansen tiltræder som ny 
kapelmester for Københavns Drengekor 
fra 1. august 2020, hvor han får ansvaret  
for tilrettelæggelsen af korets kunstneriske 
virke. Han afløser Ebbe Munk, der går på 
pension efter 29 år i drengekoret.
Carsten fortsætter som lektor ved Det 
Jyske Musikkonservatorium med ansvar 
for kordirigentuddannelser på kandidat- 
og solistniveau og vil også fortsat dirigere 
koncerter på freelancebasis.

PRIS TIL ORKESTER
Det er netop blevet offentliggjort, at Dan- 
marks Underholdningsorkester og chef-
dirigent Ádám Fischer modtager en ICMA  
(International Classical Music Award) i  
kategorien Symphonic Music for boks-
sættet Beethoven: Complete Symphonies, som 
er en samlet indspilning af Beethovens 
symfonier. Det er anden gang på blot fem 
år, at Danmarks Underholdningsorkester 
bliver hædret med den prestigefyldte pris.

NU MUSIKCHEF I AARHUS
Jesper Nordin tiltrådte 1.1. som Musikchef 
for Aarhus Symfoniorkester. Han får det 
overordnede ansvar for orkestrets drift og  
for planlægning af kommende sæsoners  
koncerter og øvrige aktiviteter. 
Det er dog først fra sæson 21/22, at han 
vil kunne sætte sit præg på repertoiret 
og valg af dirigenter og solister, da inde-
værende og kommende sæson er lagt til 
rette i forvejen.

NYE MEDLEMMER

Poul Emborg, 60 år, København
er dirigent, sanger og  
vokal coach. Han er ud- 
dannet dirigent og sanger 
fra DKDM. 
Som sanger i DRs en- 
sembler har han sunget 
med et utal af forskellige  

dirigenter.  
Som dirigent har han, qua sin vokale 
baggrund, mest beskæftiget sig med kor. 
Han er lejlighedsvist tilknyttet DR som 
korinstruktør for DR-Koncertkoret. 
Med sit ensemble Det Unge VokalEn-
semble er han bl.a. aktiv i at opfordre unge 
komponister til at skrive ny kormusik. 
Han har således uropført værker af bl.a. 
Signe Lykke, Matias Vestergård og Jonas 
Hunt. 
Poul elsker fodbold og at lave god mad, 
og at drikke vin dertil.    
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NYT OM MEDLEMMER 
 NYT FRA FORENINGEN            

  NYHEDER  ved Bodil Heister 

Joao Gouveia Paes, 30 år,  København
er kapelmester og cel-
list. Født og opvokset i  
Lissabon og bosat i Kø-
benhavn siden 2013.  Han 
er uddannet i cello fra 
Lissabon og Malmø og 
har en kandidat i musik-

ledelse fra DKDM. Gennem årene har 
Joao spillet i flere forskellige orkestre 
i Portugal og Sverige, har været kor-
leder både herhjemme og i Sverige og 
har dirigeret orkestre i Danmark og 
Europa. Han er i år gæstedirigent hos 
Christianstad Symfoniker, chefdirigent 
for Operettekompagniet Polyhymnia, og  
til foråret skal han dirigere John Rutter’s  
Magnificat med Christianstad Symfoniker 
og kor. Desuden skal han lede Polyhymnia 
i den danske uropførelse af Paul Abrahams 
operette Die Blume von Hawaii. 
I sin fritid er Joao glad for at læse, male og 
spille fodbold.

Line Kruse, 52 år, Paris 
er violinist, komponist, arrangør og ka-
pelmester.  Hun  er  bosiddende  i  Paris, 

hvortil hun flyttede for 
at fortsætte sine studier 
efter diplomeksamen på 
DKDM i 1991. Efter big-
band-albummet Hidden 
Stone, drejer hendes sid-
ste CD Invitation om den

nye cubanske jazzscene med et islæt  
af nordiske strygere. Derfor er næste 
koncertvenue også på Havana Jazzfes-
tival, hvorefter Line vender tilbage til 
Frankrig for at præsentere repertoiret med 
sit ensemble på 20 musikere.  
I Danmark har Line sin gruppe DANSK7, 
som turnerer i Danmark, men i november 
inviterer hun gruppen til Paris for at spille 
et nyt program for septet og strygere. 
Lines yndlingsbeskæftigelser er kunst-
udstillinger, at lave hindbærlagkager og 
drikke champagne i venners lag.

GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 5. MAJ KL 16.00 I DR- BYEN
KL. 15.00 inviterer de unge dirigentelever fra Malkoskolen os til en praktik med 
ensemble fra DR-symfoniorkester (Mozarts Symfoni nr. 29).
Man skal møde kl 14.50 for at deltage i dette. 
KL. 16.00 Generalforsamling.
MØDESTED i receptionen. (Fra DR-Byens Metro går man på højre side, forbi Netto, 
hen under gangbroen og ind i receptionen til højre).
Indkaldelse bliver udsendt på mail i april.
Hvis nogen ønsker indkaldelse med post og ikke som Nyhedsbrev på mail, så skriv 
straks til sekretæren eller læg besked på telefonsvarer.
Vi byder på kaffe, te, vand, vin, øl og sandwich.
Læs om Malkoskolen på side 7.



Side 4    Blad 74   Forår 2020

KAPELMESTERENS 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

I 1976 fik Danmark som det første land 
nogensinde en samlet musiklov. Et resultat 
af denne lov var oprettelse af kommunale 
musikskoler i hele landet. 
I dag er alle kommuner forpligtede til at 
drive en musikskole enten som kommunal 
eller som selvejende institution med kom-
munalt tilskud. 
En musikskole skal tilbyde undervisning 
i musik til børn og unge under 25 år med 
det formål at udvikle og fremme elevernes 
musikalske evner og kundskaber. I be-
kendtgørelse om musikskoler beskrives 
de mange positive aspekter, det er at give  
børn og unge instrumental eller vokal un- 
dervisning, bl.a.: ”at udvikle elevernes 
musikalske udtryk og evner til personlig  
musikalsk stillingtagen”, ”at skabe forud-
sætninger for livslang, aktiv deltagelse i 
musiklivet som udøvere og lyttere”. 
Endvidere står der, at staten yder del- 
vis (dvs. max. 25%) refusion af udgifter  
til lærerlønningerne. Med folkeskolere-
formen fra 2014 fulgte et gensidigt for-

pligtende samarbejde mellem folkeskoler 
og kommunale musikskoler, således at  
musikskolernes undervisning kan under-
støtte folkeskolernes obligatoriske musik-
undervisning. Dette burde nok være sket 
allerede i 1976. 
Forudsætningerne for, at musikskolerne 
ville blive en succeshistorie, er til stede, og  
vores nye kulturminister har udtalt, at 
hun vil arbejde for, at alle børn og unge 
får mulighed for at lære at spille på et 
instrument, og det skal hun have tak for. 
Men det koster penge: For sandheden er,  
at kun meget få børn er tilmeldt en mu-
sikskole. Årsagerne hertil er mange. 
Først og fremmest er det i langt de fleste  
kommuner dyrt at have et barn på musik- 
skole, og en af grundene er, at statens re- 
fusion gennem årene er svundet ind til  
13%. Desuden bør betaling for musik-
undervisning på en musikskole være ens  
over hele landet. Også samarbejdet mel-
lem folkeskoler og musikskoler bør styr- 
kes, ikke alle kommuner lever op til fol-

keskolereformens formuleringer på dette 
område. 
Hvis området skal styrkes - og det skal 
det - bør der tilføres langt flere statslige 
midler, og disse midler skal ikke tages fra 
andre kulturelle områder, som har lidt nok 
under de seneste års sparerunder. Vi ved, 
at musikundervisning har stor gavnlig 
indvirkning på børns sociale, kreative, 
indlæringsmæssige m.fl. kompetencer, så 
lad os tage kulturministeren på ordet og 
få styrket musikundervisningen i både 
folkeskolen og musikskolerne. 
Det vil også styrke fødekæden i musiklivet 
og gavne det professionelle musikliv, for: 
uden bredde ingen elite og omvendt.

For nogle år siden besluttede den lands- 
dækkende ledelse af de tyske radiosta-
tioner at sammenlægge de to store radio-
symfoniorkestre i den sydvestlige del af  
Tyskland: Radioorkestrene i Stuttgart og  
Freiburg, til ét orkester med base i Stutt-
gart. Begge fuldt udbyggede orkestre med  
90 musikere og begge med helt særlige og  
meget forskellige traditioner og kompe-
tencer. 
Stuttgart har haft en lang historie med  
romantisk og wienerklassisk, i de seneste  
årtier baseret på historisk opførelsesprak-
sis på moderne instrumenter. Freiburg har  
været et af de vigtigste orkestre for ny  
musik, ikke mindst i kraft af dets for-
bindelse til to centrale byer for nutidig 
tysk og international musik.
Da planerne om fusionen af disse to  

orkestre blev kendt, sendte det chok- 
bølger gennem den klassiske musik-
verden. Begge orkestre havde en meget 
klar defineret profil, og begge orkestre 
havde stort lokalt publikum. Mere end 
170 af verdens førende dirigenter skrev 
under på en appel om ikke at gennemføre 
fusionen. Men forgæves. Samtlige mu- 
sikere blev samlet i én kæmpe orkester-
struktur (180 musikere) med base i Stutt-
gart. Musikerne fra Freiburg måtte enten 
flytte til Stuttgart eller pendle dagligt mel-
lem de to byer.
Tilsyneladende en nærmest uoverkom-
melig skrivebordsmanøvre! Tilmed med  
løftet om, at ingen musiker skulle af-
skediges, men at det nye orkester skulle nå 
sin endelige, planlagte størrelse omkring 
2040, når alle de nuværende musikere er 
gået på pension. Hvordan er det så gået?
Orkestrene har nu været fusioneret i lidt  
over tre år, og det har kostet meget arbejde 
at finde sig til rette. Alt skulle nytænkes:  
fra de rent praktiske ting som transport, 
prøvefaciliteter og inddeling af arbejds- 
tider til at skabe et helt nyt musiker-
kollektiv, en fælles musikalsk identitet og 
spillestil. En række musikere har forladt 

orkestret før tid. Det har skabt skævt  
sammensatte grupper: f.eks. var fløjte-
gruppen ved fusionens start på otte med-
lemmer, nu er de allerede under den plan- 
lagte størrelse på fire. Til gengæld er basun-
gruppen stadig på otte medlemmer!
Men der er også meget godt at berette: Det 
nye SWR Sinfonieorchester er et velspil- 
lende orkester, hvor langt de fleste mu- 
sikere prøver at stille ind på at spille sam- 
men på de nye betingelser. Det tager lang 
tid at opbygge den kollektive forståelse i 
et så sensitivt instrument som et symfoni-
orkester, og det er en proces, der stadig er 
i fuld gang.
Så denne fusion er et skoleeksempel på 
politiske beslutninger, der på papiret kan 
se besnærende nemt ud, men som i den 
virkelige verden er ekstremt komplekst. 
Selv på højeste plan er det ikke muligt 
“blot” at samle en gruppe musikere og i 
løbet af ingen tid skabe et topensemble. 
Det tager endog meget lang tid, motivation 
og tillid. 
Den slags idéer dukker også op regelmæs-
sigt i den danske kulturdebat - derfor 
disse linjer for at beskrive kompleksiteten 
i sådanne beslutninger.

FORMANDEN
MENER

 
Jesper Grove

Jørgensen
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af Toke Lund Christiansen

SIXTEN EHRLING 
(1918-2005)
Af alle svenske fornavne er
Sixten det, jeg misunder dem mest 
hinsidan. Og den kendteste Sixten (måske 
bortset fra Sixten Sparre) er utvivlsomt 
dirigenten Sixten Ehrling
Det er mandag morgen, det er januar, 
og det er koldt på den kedelige danske 
måde, hvor sneen ligger halvbeskidt 
samlet i små dynger. Amerikanerne er 
for seks måneder siden landet på månen, 
og fra Hotel D’Angleterre ser vi en lille 
mand med blød sort hat og frakken over 
armen stige ind i den ventende taxa. Lidt 
senere holder vognen foran Radiohuset 
i Rosenørns Allé, men manden stiger 
ikke ud. Han diskuterer højlydt med 
chaufføren. Var det virkelig den korteste 
vej, og hvorfor ”Fan!” kan han ikke tage 
imod svenske penge? Han forlader taxaen 
uden at lukke bildøren efter sig. Indenfor 
svingdøren letter han for vagten Charlie 
ironisk på Humphrey Bogart-hatten og  
brummer på sit svensk-danske: ”Go 
morgen, om det då er en bra morgen”!

Sit dårlige humør bringer han med sig ind 
til det ventende orkester, men inden da har 
han nippet til kaffen i dirigentværelset, 
bragt af regissør Lauritzen. Og et 
par minutter over ti står han så foran 
Radiosymfoniorkestret: ”Tack for 
senast. När var det förresten”? Der skal 
prøves på Carl Nielsens Espansiva, og 
snart er Maestros humør irrelevant. 
Ehrling arbejder topprofessionelt, og fra 
min plads midt i orkestret observerer 
jeg, at hans tungespids som en oprørt 
kobraslange bevæger sig fra side til  
side, men jeg ser også, at der i hans stål- 
blå øjne gemmer sig en skærende 
sårbarhed. Men samtidig er han som en 
nysgerrig og intelligent dreng, der elsker 

F
mestre
ortidensF

    ortidens
    MESTRE

at konstruere nye fantastiske former. Hans 
Espansiva opleves som musik skabt over 
vildsomt vejr og i drivende skyers tegn. 
Ikke så snart har efterklangen af de sidste 
takter lagt sig, før Maestro igen klapper 
sit åndelige visir ned og med afmålte 
skridt søger mod nærmeste udgang. 

Meget blev der sagt om den svenske 
pultvirtuos, men at han var bragende 
musikalsk og dertil havde den mest 
forfinede dirigentteknik, det ville ingen  
benægte. Derfor var det altid en 
særlig glæde at spille de arkitektonisk 
opbyggede værker med ham, værker, 
hvor det emotionelle indhold fremgik af 
formens opbygning og ikke så meget af 
et romantisk foredrag. I kernen af hans 
repertoire finder vi Stravinskijs Sacre 
du Printemps, Ildfuglen og Petruska, Carl 
Nielsens senere symfonier, Sibelius’ 
ditto, men også Beethovens symfonier 
kunne han styre på fremragende vis.  
På operaen i København høstede han store 
triumfer. Hvem kan glemme hans Saul og 
David? Denne evne til at holde fast på de 
store former og det komplicerede apparat 
gjorde også Sixten Ehrling til fast dirigent 
på The Met i New York. Højdepunktet 
i hans internationale karriere var u- 
tvivlsomt hans ti år fra 1960 i spidsen for 
Detroit Symphony Orchestra. At Sixten 
Ehrling også blev sin generations førende 
dirigent i Sverige var kun naturligt og 
bl.a. som chef for både Dramaten og 
Stockholm Filharmonikerne. 

Hans nærmest legendariske surhed og  
uforskammede optræden havde imidler-
tid også et modstykke i hans Victor Borge-
agtige humor, og det var derfor ikke altid 
til at afgøre, om det hele ikke bare var et 
spilfægteri, fordi han i grunden fandt livet 
og dets mennesker grumme kedelige og 
ordinære! Han har selv fortalt følgende 

tildragelse: ”Da jeg blev sagt op i Detroit, 
var der kun tre i orkestret, der havde 
stemt for en forlængelse af min kontrakt. 
Jeg tilbød naturligt nok, at de tre kunne 
hente et signeret foto af mig den følgende 
dag. Dagen efter gik alle i orkestret ind til 
mig og takkede for de gode år, vi har haft 
sammen. Hver og én bedyrede, at han 
havde stemt for mig og ville gerne have 
et signeret foto”!

Sixten var startet som barpianist i føde-
byen Malmø, og når han blev interviewet 
og gengivet i et blad eller et magasin, sad 
han ofte i silkeslåbrok, en Philipp Morris 
dinglede fra hans læber, og et glas whisky 
soda var indenfor rækkevidde. Dette 
billede stod i tiden i skarp kontrast til hans 
modstykke, hvad livsstil angår, Herbert 
Blomstedt, der nogenlunde parallelt med  
Ehrling også har opnået en stor inter-
national karriere, som ingenlunde er slut 
endnu.

Måske var Sixten Ehrling et helt andet 
menneske som ung? I krimiforfatteren 
Maria Langs veloplagte historie Mord 
på Operaen (1960), som foregår på 
Drottningholm-teatret nord for Stockholm, 
får vi gennem det meste af bogen 
indtrykket af, at den uimodståeligt 
charmerende Matthias Lemming (!) 
- som tydeligvis er sat op efter Sixten - 
også er morderen. Men forfatteren var 
for indtaget i Maestro til at tildele ham 
denne lidet flatterende rolle. Som bogens 
fortæller Jill udtrykker det: ”Hvilket dybt 
og blåt og gennemtrængende blik han 
har. Hvor føler jeg mig ubetydelig”.         
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ANDREAS VETÖ OG OLE FAURSCHOU  
ER MODTAGERE AF ARNE HAMMELBOES  
REJSELEGAT PÅ 60.000,-
af Bodil Heister 

Jeg er på vej ind i Lydens 
Hus for at interviewe 
Andreas Vetö. Lydens Hus ligger overfor  
Planetariet i København, og her har Dan-
marks Underholdningsorkester kontor.
Her bor musikiværksættere og lydvirk-
somheder i en slags kontorfællesskaber - 
med indbygget rådgivning - fx musikere, 
lyddesignere, animationsudviklere, tek-
nikere og ingeniører, og der er kontorer til 
Spil Dansk, Roskilde Festival, Dansk Live, 
Dansk Sang m.fl. 
Jeg har svært ved at finde rundt, og der er 
mange gange og kontorer og åbne kontor- 
landskaber. Længere henne ad gangen går  
en ung velklædt mand, der ligner en di- 
rektør. Jeg spørger mig for hos en kvin-
delig medarbejder og bliver vist ind i et 
kontor, og den unge mand, som ligner en 
direktør, kommer ind, og det er såmænd 
selve Andreas Vetö, direktør for Danmarks 
Underholdningsorkester.
Han beder sin kollega om at hente kaffen, 
og så er scenen sat.  

ANDREAS
VETÖ

”Underholdningsorkestret er jo sådan 
set hjemløse. Vi har kun kontorer her, vi 
har ikke nogen fast øvesal, så vi må finde 
nye steder fra gang til gang. Der er mange 
logistiske udfordringer, og det er et vilkår, 
som vi må leve med”, fortæller Andreas.
”For eksempel har vi et partnerskab med 
Bella Centret, hvor vi kan låne deres lo-
kaler en gang imellem for til gengæld at  
arrangere koncerter eller eksklusive til- 
tag sammen, f.eks. afholdt vi en mid-
natskoncert hos dem. Andre gange lejer  

vi os ind i Operaens prøvesal, på musik-
skoler eller i kirker, afhængig af hvilken 
produktion, vi producerer”.

Andreas Vetö tiltrådte som direktør for  
Underholdningsorkestret for tre år siden. 
Han har en baggrund som dirigent og  
iværksætter, og han er uddannet i trom- 
pet og musikledelse fra DKDM. Han er 
medstifter og var dirigent for ungdoms- 
symfoniorkestret Presto og pædagogisk  
leder af Hope, der bruger musikken som  
kulturløftestang i det udsatte boligom-
råde Taastrupgaard. Andreas er tilknyttet 
DTU som kunstnerisk rådgiver og er også 
ved en række produktioner dirigent for 
Underholdningsorkestret, fx til Sound of 
Music, der spillede i Opera Hedeland i 
sommer.
Underholdningsorkestret er Danmarks 
eneste musikerejede orkester og har fået 
en særbevilling på finansloven, der sikrer 
en grundøkonomi til sekretariatsdrift, så-
ledes at der kan udvikles nye aktiviteter. 
Der er to bestyrelser: En fra A/S’et, som  
Andreas refererer til, og så har musikerne/
ejerne en bestyrelse.
Der er producenter, kommunikation og 
markedsføring i huset, og derudover bli-
ver der hyret folk udefra, når der er brug 
for det. 

Er musikerne freelance og hvordan  
bliver de lønnet?
”Musikerne er aflønnet på freelancebasis. 
Nogle har stillinger i andre orkestre, og  
nogle underviser eller har andre engage-
menter, så vi vil selvfølgelig gerne kunne 
planlægge vores koncertkalender og ar- 
rangementer i så god tid som muligt - men 
samtidig er vores fleksibilitet en styrke i 
musiklivet. Chefdirigent Ádám Fischer 
tager sig af de store klassiske koncerter, fx 
Beethovens symfonier, som lige er blevet 
indspillet og har vundet en ICMA-pris.
Der er desværre ikke penge nok til at 
lønne musikerne året rundt. Vores vision 

er, at vi kan komme op på en 65-70% af 
en fuldtidsstilling, så de kan betragte det 
som deres hovederhverv. Men der er vi 
ikke helt endnu, det er bl.a. én af mine op-
gaver at arbejde på det, ligesom jeg kon- 
stant skal udvikle nye musikalske kon-
cepter med samarbejdspartnere og bidrage  
til udviklingen af pædagogiske aktiviteter.
Man kan mærke, at der er en særlig ånd 
i det her orkester. De ejer dette projekt!”.  

Hvorfor kastede du dig pludselig  
ud i en administratorstilling?
”Jeg kastede mig ud i det her, fordi jeg 
havde lyst til at prøve noget nyt, så jeg 
søgte stillingen, da den blev opslået. Jeg 
havde undervist meget på det tidspunkt, 
opstartet eget bigband, og havde en free- 
lance dirigentkarriere. Jeg har nok et i- 
værksættergen, som jeg havde lyst at 
indfri.
Men jeg har været på særlige leder-
udviklingskurser, hvis du spørger”, griner  
Andreas. ”For denne stilling kræver, at 
man er en dygtig administrator og er god 
til regneark, organisation, kommunikation 
og vækst. Jeg skal både være erhvervs-
livsnetværker og politisk lobbyist sammen 
med min bestyrelse - det er et kæmpe og 
spændende projekt.
Hvis jeg skulle vælge mellem at være 
dirigent og ren administrator, ville jeg 
være dirigent. Men jeg er så heldig at 
kunne kombinere disse to ting i orkestret. 
At være hardcore-administrator, udvikle 
ideer og også at have lejlighed til at diri-
gere indimellem, det er vigtigt for mig, og 
vi nyder at arbejde sammen kunstnerisk.
I Underholdningsorkestret skal vi både 
være opsøgende ved selv at skabe nye 
forestillinger, og være klar, når vi får til-
budt jobs som fx Sound of Music. 
Vi er ved at producere en jubilæums-
koncert i anledning af 50-året for al-
bummet Jesus Christ Superstar, som jeg skal 

Danmarks
Underholdningsorkester
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dirigere med orkestret og solister. Vi har 
haft casting i efteråret, og vi kigger både 
lidt bagud mht. solister og prøver også at 
lokke nogle nye vilde typer på banen. Den 
skal spille i september med premiere på 
Det Kongelige Teater og skal foreløbig en 
halv snes gange rundt i landet.
Ellers er vores ambition at være os selv, 
vi skal jo netop ikke ligne de andre or-
kestre. Vi prøver at gå nye veje, og vi 
arbejder med rum og formidling, fx i 
vores produktion Mozart i midten, hvor vi 
laver en lysiscenesættelse. Vi ændrer ikke 
musikken, men vi ændrer rammerne - det 
er et spændende projekt.
Orkestret har også et ansvar for at opdrage 
de kommende generationer, så vi har til-
knyttet en børne- og ungeudvikler, som er 
primus motor for det område”.

Hvad med noder og arrangementer?
”Ja, godt spørgsmål! For da orkestret ikke  
var i DRs regi mere, havde vi jo intet 
nodemateriale og nodearkiv. Vi skulle be-
gynde helt fra bunden! Så vi skal tænke i 
nye noder og arrangører for hvert projekt, 
vi laver.
Meget af det, vi spiller, er nyskabte ting. 
Vi medvirkede i august sidste år i et 
modeshow under Copenhagen Fashion 
Week, det var virkelig sjovt! Det var med  
track og beat, og til det fandt vi en ekstern 
arrangør. Og vi havde i januar et nytårsbal 
i KB-Hallen med Silas Holst som danse-
solist og vært sammen med dansere fra 
Vild med Dans, og hvor publikum senere 
på aftenen selv kunne danse!”

Du har modtaget Arne Hammelboes Rejselegat  
på 60.000. Ved du egentlig hvem han er?
”Øhhhhh...”

Han var formand for Dansk Kapelmester-
forening fra 1962-1997, men det er jo længe 
før din tid... Har du tænkt over, hvad vil du 
bruge legatet til?
”Jeg kunne have lyst til at arbejde med 
filmdirektion et eller andet sted i USA. Det 
dér med at have en skærm og et lærred 
og skulle indspille et score og fortolke et 
orkester til film, dét kunne jeg godt tænke 
mig. 
Måske kunne jeg også finde en guru i ud- 

landet og en masterclass i bigband- eller 
musicaldirektion - gerne med rytmegrup-
pe. 
Der er også den mulighed at tage en ef-
teruddannelse og blive godkendt til at 
dirigere filmkoncerter; der skal man nem-
lig have et særligt certifikat fra Disney”.

Du spiller aldrig trompet mere?
”Jeg har spillet et par ting for sjov, siden 
jeg tiltrådte som direktør, men det kræver,  
at man er i god form og træner sin em-
bouchure hver dag, det har jeg simpelthen 
ikke tid til. 
Jeg arbejder hårdt herinde, og en af de  
vigtigste opgaver er at sikre driftsbe- 
villingen for Danmarks Underholdnings-
orkester; den udløber om et år - for ellers 
eksisterer orkestret jo ikke mere...!!!”, af-
slutter Andreas.

OLE 
FAURSCHOU 

Jeg er taget til Holstebro for at besøge 
Ole Faurschou på OrkesterEfterskolen, 
hvor han og hans hustru har været for-
standerpar i 16 år. Men til sommer skifter 
de base og flytter til København. 
Vi sidder inde i biblioteket, hvor der er 
ro og fred, og alle vægge er tætpakkede 
med noder, partiturer, lp’er, bøger og 
cd’er. De unge elever er i fuld sving med 
deres musikundervisning rundt omkring 
på skolen i alle tænkelige lokaler, men i 
biblioteket ånder der ro.

Ole Faurschou blev for godt to år siden 
knyttet til Malkoskolen på DR som lærer  
og mentor. Han har indtil nu taget frem  
og tilbage hver uge fra Holstebro til Kø- 
benhavn for at undervise unge dirigent-
spirer mellem 18-24 år i kor- og orkester-
direktion. Det særlige ved Malko-skolen 
er, at de har lejlighed til at prøve at diri-
gere både DR-Symfoniorkestret og DR-
Vokalensemblet, som har fast base i huset.

”Jeg kan ikke forstå, hvorfor der skal 
være den dér ”Berlinmur” ned igennem 
direktionsfaget mellem korsiden og or-
kestersiden”, udtaler Ole Faurschou.
”Hvis det stod til mig, var det ikke op-
delt. Alle de uddannelser, jeg kender, der  
vælger man sig ind enten som orkester-
dirigent eller som kordirigent uden megen 
mulighed for at lære ’de andre’ at kende. 
Det er mærkeligt, at de to grene ikke hæn-
ger bedre sammen.

John Frandsen anbefaler:
”Jeg vil gerne anbefale KOTTOS Ensem-
blets nyeste cd Songs and Dances. Det er  
en sprudlende samling af klassiske vær- 
ker, som har været en tur igennem grup-
pens forvandlingskugle: musik af bl.a  
Grieg, Bartok, Vaughan Williams, Rimsky- 
Korsakov, Vivaldi og Jacob Gade i klang-
lige iklædninger, som du med garanti al-
drig har hørt dem før. 
KOTTOS består af de 
fire virtuoser Pernille 
Petersen (blokfløjter), 
Bjarke Mogensen (ak- 
kordion), Josefine Op-
sahl (cello) og Christos Farmakis (bou- 
zouki). Den aparte konstellation tvin-
ger ensemblet til at skabe radikale ny-
fortolkninger og omarrangementer af alt, 
hvad de kaster sig over. Og det klarer de 
med et raffinement og en elegance, der er 
imponerende. 
Gruppen karakteriserer sig selv som et 
ensemble, der “spiller folkemusik fra et 
land, der ikke eksisterer”. Alle stykkerne 
på cd’en har faktisk et dansant og folk-
loristisk udgangspunkt - også i de ori-
ginale versioner. Men her bliver der skruet 
ekstra op for dén dimension. Det er lige til 
at blive i godt humør af!”
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Når de unge er færdige på Malkoskolen, 
skal de jo videre, men vi har ikke noget 
helt oplagt sted at sende dem hen her i  
Danmark. Man kan søge en AM-bachelor  
med direktion som hovedfag på Musik-
konservatoriet. Derefter kan man vælge,  
om man vil tage en kandidat i korledelse 
- hvor Ole underviser - eller en kandidat i 
ensembleledelse, som Jørgen Fuglebæk er 
leder for. Uddannelsen i ensembleledelse 
har p.t. fire studerende med kun én dan-
sker; der plejer dog at være lidt flere 
danske studerende.
Endelig er der solist-dirigentklassen for  
symfoniorkester, hvor Giordano under-
viser; der går i øjeblikket seks studerende, 
hvoraf én er dansker.
Ellers skal man ud af landet, og det er 
karakteristisk, at tre ud af fire elever fra 
vores første hold har valgt at søge mod 
udlandet”.

Fortæl lidt mere om ”den tykke mur”, og 
hvorfor de to grene burde samles?
”Man er jo grundlæggende nødt til at 
vide, hvordan de instrumenter eller stem-
mer fungerer, som man skal dirigere. Det 
gælder strygere, blæsere, slagtøj, unge 
stemmer og operasangere. Men hvorfor 
dirigenter skal deles op i dem, der ikke 
ved noget om instrumenter, og dem der 
ikke ved noget om stemmer, har jeg lidt 
svært ved at forstå. Jeg er ret sikker på, at 
begge verdner kunne have meget glæde 
af hinanden. Altså, hvis flere dygtige ’or- 
kesterdirigenter’ kunne dirigere kor, og  
flere dygtige ’kordirigenter’ kunne diri-
gere orkestre. Man har for alvor pro-
blemet, hvis der skal opføres værker med 
både kor og orkester, messer, oratorier  
og opera.
Det sker ofte, at en orkesterdirigent ikke  
kan give koret dét, de har brug for. Jeg  
har været korsyngemester til store mes-
ser adskillige gange, og jeg oplever 
indimellem, at når orkesterdirigenten 
kommer en uge før og dirigerer orkestret, 
så står koret bare sådan i en stor gruppe 
og får ikke, hvad de skal bruge af 
dirigenten. Det er vigtigt for koret, at 
”man ér hos dem”, og at man ved, hvad 
de har brug for. Prøv at vende ryggen til 

messingblæserne; tror du så, de kommer 
ordentligt ind, ”hvis ikke du er hos dem”? 
Det er lige så problematisk, at der kommer  
en kordirigent, der ikke kan dirigere or- 
kestre, så sker der ofte det, at musikerne 
kigger på hinanden eller efter koncert-
mesteren i stedet for.
Det er derfor, Malkoskolen er så genial, for 
der er det hele samlet, og vi deler det ikke 
op”.

Døren går op, og en elev stikker hovedet 
ind og undskylder forstyrrelsen, men hun 
forstyrrer overhovedet ikke, det er kun 
hyggeligt. Og at være sammen med Ole 
er også hyggeligt! Vi napper en kop kaffe 
mere og fortsætter samtalen.

Hvad kan man gøre for at få flere elever på 
dirigentuddannelse, og hvad kan man gøre 
for at få flere danske dirigenter i spil?
”Det er et rigtig godt spørgsmål! I første 
omgang kræver det nok, at centrale ak-
tører får øjnene op for, at uddannelsen af 
nye dirigenter muligvis er en betydelig in-
vestering, og at den tjener sig rigeligt hjem 
på lang sigt. Dansk musikliv har brug for 
dirigenter til at løfte standarden for kor og  
orkestre og at skabe nye initiativer, der kan  
virke befrugtende for hele det danske mu-
sikliv”.  

Du har jo modtaget Arne Hammelboes 
Rejselegat. Ved du hvem han er?
”Ja, det kan du tro. Han var professor på  
DKDM i orkesterdirektion, og jeg har sta-
dig hans håndskrevne kompendium - det 
er guld værd!”

Og har du fundet ud af, hvad du skal bruge 
dit legat til?
”Jeg synes 60.000,- er mange penge, og jeg 
er meget taknemmelig for at have mod- 
taget det. Jeg synes, det åbner så mange 
muligheder, at jeg endnu ikke er færdig 
med at beslutte, hvordan jeg vil bruge 
beløbet; men jeg har planer om at tage til 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen  
og deres dirigent Paavo Järvi. Jeg op-
levede orkestret på en tur til Bremen med 
OrkesterEfterskolen. 
Jeg synes, der foregår meget interessant 
musikalsk arbejde dér. Der er noget over 

det intime rum, de øver i, og det lille for-
mat, som i højere grad gør dirigenten til en 
medspiller og en katalysator for udforsk- 
ning af musikken, snarere end den gam-
meldags domptør, der tvinger sin vilje 
igennem. Det er en måde at arbejde på, 
som på ingen måde kræver mindre af diri- 
genten, og som tiltaler mig - og som min-
der om nyere måder at undervise og være 
pædagog på. 
Desuden ville jeg gerne bruge lejligheden 
til at besøge fremtrædende konservatorier 
og opleve, hvordan de går til opgaven med  
at uddanne nye dirigenter. Jeg tænker fx  
på Helsinki og Wien, hvor jeg selv stu-
derede i sin tid og Stockholm, hvor to af 
vores Malkoelever er blevet optaget.
Det er en skøn chance for mig at blive 
boostet netop på dette tidspunkt af min 
karriere.
Og det er godt, at vi har Dansk Kapel-
mesterforening, hvor vi alle er samlet, 
fordi det er et ensomt job at være diri-
gent...”, afslutter Ole.

David Firman anbefaler:
”Broadway-cast ind-
spilningen af Stephen 
Sondheims Sweeney 
Todd. Dels for tekstens
enestående kvaliteter 
og sorte humor, dels 
for den fantastiske bedrift med at skabe 
en gotisk gyser som en musikalsk kærlig-
hedshistorie. Jonathan Tunicks mesterlige 
orkestreringer bidrager i høj grad til fore- 
stillingen; Tunicks presserende og dri-
vende ostinat-figurer, hans måde at un-
derstøtte vokalstemmerne på; aldrig over-
gjort, men tilføjer altid nuancer, og først  
og fremmest hans brug af hele orkester-
paletten. Både storladen og intim - på 
samme tid frygtsom, blid og morsom. Lyt 
til det skingre åbningskor før Todds entré, 
eller den romantiske solo Johanna, eller fru 
Lovetts væmmelige tærtemenu A Little 
Priest. Eller Todd og dommerens duet - 
den ene tænker kun på blodig hævn, den 
anden er selvtilfreds og liderlig efter Pretty 
Women. Mesterlige kunstnere har skabt et 
kalejdoskop med utallige orkesterfarver. 
Vidunderligt!”
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Tekst og foto: Bodil Heister 

Holstebro OrkesterEfterskole og 
Musikteater

Jeg ankommer en tidlig formiddag i 
december til Holstebro OrkesterEfter-
skolen, hvor Ole Faurschou er lærer. 

De unge på efterskolen er oppe kl. 7.00 
om morgenen og starter hver dag med én 
times øvning på deres musikinstrument, 
så det står ud af alle sprækker med musik 
fra den tidlige morgenstund. 
Derefter er der morgenmad og under-
visning for de 60 elever, som tager en 9. 
eller 10. klasse afgangsprøve. 
Samtidig med de normale skolefag får  
de intensiv undervisning i deres musik- 
instrument - langt flere undervisnings-
minutter pr. time, end man får på Mu-
sikkonservatoriet! Og da de går her i 40 
uger og bor på skolen og opholder sig 
her stort set alle aftener og weekender, er 
der rig mulighed for at oprette ensembler, 
sammenspilsgrupper og tætte venskaber.

”Orkesterefterskolen i Holstebro er den 

eneste i verden med fuldt fokus på den 
klassiske musik.
Og vi har lige fået meddelelse om, at vi  
har modtaget 26 millioner fra nogle fonde  
til at udvide skolen med nye øvesale, øve- 
lokaler, nye klasseværelser, så det bliver  
virkelig verdens bedste musikefter-
skole!!!”, fortæller Ole begejstret.

Al undervisning bliver foretaget af kon-
servatorieuddannede lærere, og på skolen 
er der klaverlinje, orkesterlinje, kor/sang- 
og folkemusiklinje.
Udover instrumentalundervisning, mu-
sikhistorie og værklytning har vi indført 
fælleskor for alle. Dels bliver det et 
pragtfuldt kæmpe ensemble, når alle er 
samlet - og dels er dét at kunne bruge sin 
stemme en enorm fordel, samtidig med at 
de får trænet nodelæsning og hørelære.”

I frokostpausen går vi over i spisesalen 
med de 60 unge. Da jeg er gæst, er fælles-
sangen i dagens anledning tre sange fra 
Jul på Slottet, hvor jeg må få lov at spille 
til...
Lidt efter kommer forstanderinden og 
giver beskeder. Alt går ret tjept, faktisk 
virkelig meget tjept. De, der har dagens 
tjans med at gøre rent, gør’ rent! Og mens 
de er i gang med det, sætter de klassisk 
musik på højtalerne. Jamen selvfølgelig! 
Det er jo en orkesterefterskole! Men det 
er bare ikke hver dag, man oplever, at 
unge mennesker sætter Schumann på for 
fuldt drøn, mens kostene fyger fra højre til 
venstre. Og musikken er virkelig for fuldt 
drøn, så det kan høres over hele skolen! 

Hvordan ved unge mennesker at or-
kesterefterskolen eksisterer?
”Det er en stor opgave at gøre opmærksom 
på skolens eksistens i landets musikalske 
miljøer, musikskoler, ungdomsorkestre og  

hos private lærere. Derudover har vi sam- 
arbejde med flere internationale organi-
sationer, som hjælper os med at tiltrække 
elever udenfor Danmarks grænser. 
Hvert år har vi et par stykker fra udlandet. 
Desuden har vi et forårsstævne, hvor der 
kommer børn og unge i 5.-6.-7.-8. klasse 
fra hele landet, og så finder de ud af, at 
de kan gå her i 9. klasse. Desuden har vi 
lige indført en ’lørdagsskole’, der blev en 
stor succes.
Der er så mange, der stopper med at spille, 
når de er teenagere, det er så synd, så vi 
gør alt, hvad vi kan, for at holde dem til 
ilden. Det er vigtigt, at de som unge spiller 
i ensembler, ellers bliver det for ensomt 
at sidde og spille alene på sit instrument 
derhjemme.
Der er ikke så mange, der spiller på et  
klassisk musikinstrument; det er et tem-
melig smalt område - så vi skal gøre alt for 
at holde på dem.”

Du laver ikke en mini-malko-
dirigentuddannelse på skolen?
”Nej, ikke på den måde, jeg underviser og 
dirigerer orkestret, og de, der har lyst, får 
lov at prøve at dirigere. 
Vi har tilknyttet en stor ny koncertsal på 
grunden med to Steinway-flygler og et 
cembalo”.

Og den er vi på vej over for at se. Den nye 
koncertsal, bygget for 7 år siden. 
Det blæser, og Oles slips står vandret, 
men himlen er knaldblå, hvilket gør at 
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det skønne spir af Bjørn Nørgaard, som vi 
passerer, står ekstra strunkt. Nørgaard har 
lavet en hel del kunst til byen, bl.a. en frise 
og flere skulpturer. 

Koncertsalen på orkesterefterskolens store 
grund er arkitektonisk virkelig elegant og  
moderne og står i kontrast til den lidt mere  
”gamle og slidte” efterskole, som har 
eksisteret som højskole siden midten af 
1980’erne. 
Koncertsal og foyer er meget smagfuldt 
indrettet. 
Jeg lægger mærke til, at Ole og jeg går og 
hvisker til hinanden, selvom der ikke er et 
menneske i sigte. Vi går og griner, mens vi 
prøver at opklare, hvilke af vores danske 
dirigentkolleger, der er afbildet på nogle 
skønne foto-malerier på væggene.

Jeg fortsætter til Musikteatret Holstebro, 
hvor jeg møder Anders Jørgensen, som 
er direktør for Musikteatret Holstebro og 
Black Box Theatre.
”Vi producerer både egne forestillinger/
koncerter og køber færdige produktioner. 
Huset bliver også brugt til store events 
med musik, hvor firmaer kan leje sig ind”, 
fortæller Anders.
”Når vi laver vores egne koncerter, kan vi  

for eksempel købe Niels Hausgaard eller  
Thomas Helmig med orkester for et be- 
stemt beløb, og så er det os, der skal 
sælge billetter og få det til at løbe rundt. 
Det er vores gevinst, hvis det går godt - 
og omvendt, hvis der ikke bliver solgt så 
mange billetter. 
Vi laver også egenproduktioner fx Kær-
lighed ved første hik, som efter premieren 
i Tivoli var på tour til Aalborg, Esbjerg, 
Vejle og Aarhus. Når vi producerer selv, 
foregår det i Black Box Theatre, som er et 
egnsteater.
Hvis vi køber en forestilling udefra er 
det fx musicalen Mamma Mia, som skal 
spille her i april måned, hvor vi har købt 
50 forestillinger; mindre kunne ikke gøre 
det, det er en stor og dyr produktion. Vi 
spiller så otte forestillinger i musikteatret 
og har solgt de resterende videre til andre 
teatre i landet, således at vi er en slags 
hovedentreprenører”.

Kunstnerisk leder af Black Box Theatre er 
DK-medlem Joakim Pedersen. 
Det er meget specielt at gå fra foyeren i  
Musikteatret til Black Boxen, man skal 
igennem en pudsig rørformet rød mel-
lemgang, en sjov løsning, jeg aldrig før 
har set – det er som at gå igennem et 
stort bolsje - og den dag, jeg er der, er den 
pyntet festligt op til jul.
Black Box har sit eget dansekompagni 
ledet af danser Marie Brolin-Tani.

Udover Odin Teatret, der har eksisteret 
siden 1966 i Holstebro, er der musikskole 
og balletskole, som ligger overfor Musik-
teatret, som har børnehaveballet og ballet-
undervisning op til 9. klasse. 
Tilmed ligger der Dansk Talentakademi, 
hvor man kan tage en fireårig uddannelse, 
samtidig med at man går i gymnasiet. Der 
er fem linjer: forfatter, musik, billedkunst, 

teater/musical og dans.
”Når de unge er færdige på danselinjen, 
kan de søge ud i verden og færdiggøre  
deres uddannelse til professionelle dan- 
sere, og de kan evt. senere søge ind hos 
os i Black Box Dance Company. Vi vil 
gerne have unge dansere i starten af deres 
karriere for at hjælpe dem i gang, fordi det 
første job altid er det sværeste at få. Efter 
to år skal de så ud og stå på egne ben.
Alt hænger sammen her i Holstebro...” 
smiler Anders Jørgensen stolt.

Holstebro Kunstmuseum er et smukt lyst 
museum tegnet af Hanne Kjærholm og 
med møbler af Poul Kjærholm. 
Pladsen foran museet er et enestående 
kunstværk i sig selv. Den er udført i fire 
typer granit i forskellige farver, der danner 
et 12-stjernet mønster.
På pladsen er en skulptur af Anna Ancher.

Museets samlinger rummer dansk og in-
ternational kunst og kunsthåndværk fra 
det 20. århundrede.
Blandt museets hovedattraktioner er en 
del Cobra-kunstnere, en samling Heerup- 
værker og værker af Tal R.
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Bomhuset 
Bomhuset er Holstebros ældste hus fra 
1792. Her holdt ”posekiggeren” til. Det 
var tolderen, der skulle opkræve told af 
de varer, der blev ført til torvet. 
Huset er på 32 m2 og er i øjeblikket ved 
at blive renoveret. Huset benyttedes 
senere til Kleinkunst, altså kunstværker 
i miniaturestørrelse. Sød idé. Hvis altså 
at man kan komme ind gennem døren. 
Mennesker var jo noget mindre i 1792!...

Kvinde på kærre 
er en skulptur af Giacometti, der står foran 
Rådhuset. Den blev skabt helt tilbage i 
1942 og blev støbt i bronze tyve år senere. 
Holstebro Kommune købte den (for mange  
penge) i 1966, fordi kommunen ønskede 
en aktiv kulturpolitik. Man nedsatte lige-
frem et udvalg, der skulle stå for at købe 
kunst til det offentlige rum.
Da skulpturen blev udsat for hærværk, 

blev der for 10 år siden besluttet at ofre en 
million kroner på at lave en underjordisk 
elevator, der hver aften kl 21 sænker 
skulpturen ned under jorden, hvorefter 
den bliver dækket af en armeret glasplade 
indtil kl. 10.00, hvor hun kommer frem i 
dagslyset igen. Ved begge begivenheder 
bliver der spillet en hymne til ære for 
hende over lydanlægget på pladsen...
Kunst er der meget af i Holstebro, som 
man kan se, hvis man går en tur på den 
gamle gågade, hvor man er omgivet af 
skulpturer, springvand, kunstcirkler og 
vandkunst.

Holstebro er kendt for kunst, kultur og 
moderne byplanlægning.
Byen er to gange kåret som Årets By, og så 
er den omgivet af hav, skov og hede.

Ole Faurschou anbefaler:
Den østrigske dirigent, cellist og pædagog,  
Sonningprismodtageren Nicolaus Har-
noncourt (1928 – 2016) var foruden sit 
meget omfattende virke som musiker også  
forfatter til en lang række bøger. Hvor-
dan han fandt tid til foredrag og forfat-
tervirksomhed ved siden af de mange 
koncerter er ubegribeligt. Ikke desto 
mindre røber han i disse bøger, at hans 
mange, ofte radikalt nye, måder at gribe 
fortolkningen af navnlig den ældre mu-
sik an på, ikke er grebet ud af luften eller  
resultatet af tilfældige indskydelser, men  
derimod bygget på særdeles grundige 
studier og velunderbyggede overvejelser. 
Overvejelser der har haft stor betydning 
for generationen af dirigenter efter ham. 
For mig står han som et  
slags ideal af en musiker, 
der lader sit umiddelbare 
og sanselige musikerskab  
folde sig ud på baggrund  
af et solidt fundament 
af viden og musikviden-
skabelige iagttagelser. 
Ikke mindst i bogen Musik als Klangrede 
lukker han læseren ind i sin fascinerende 
verden af tanker og analyser af musikkens 
rolle og betydning for mennesket og vores 
samfund. Men bogen kan også læses som 
et bud på en slags grundlag for fortolkning 
af musik. Mest den ældre, til og med 
Mozart. Men i virkeligheden al slags mu-
sik. Den er spændende, velskrevet og 
efterlader læseren med lyst til at kaste sig 
over partituerne med fornyet indsigt og 
inspiration. 
Hvis man får lyst til mere, kan man jo altid 
give sig i kast med Der musikalische Dialog. 

Peter Jensen anbefaler: 
”Jeg vil gerne anbefale en højst in-
spirerende Ted Talk med YouTube'eren 
Adam Neely, der blandt andet viser 
sammenhængen mellem polyrytmer og 
intervaller. 
F.eks. 3:2 = kvint, 4:3 = 
kvart, 5:4 = terts o.s.v.
Søg på YouTube og så 
Adam Neely Polyrhythms 
så kommer den frem”.
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DUKE ELLINGTON 
Beyond category… 1.del
af Peter Jensen

Jeg har fået lov til at åbne 
denne artikelrække om 
Jazzens Kapelmestre med 
at skrive om Duke Ellington. 
En kapelmester, der for øvrigt altid afviste 
at lade sin musik kategorisere - som jazz.
Emnet ”Duke Ellington” er enormt, og jeg  
vil derfor ikke forsøge at skrive en egent-
lig biografi, men i stedet fortælle om, hvor- 
dan jeg bruger inspirationen fra Ellington i 
mit virke som kapelmester og komponist. 
Relevante biografiske, historiske og kon- 
tekstuelle oplysninger vil blive givet un-
dervejs, og jeg vil illustrere med nogle 
fotos, som jeg fik lov til at tage af Ellingtons 
håndskrevne manuskripter, da jeg - med  
et rejselegat fra Dansk Kapelmester-
forening i lommen - besøgte The Smith-
sonian Institution i Washington i 2011. 
Jeg har valgt nogle overskrifter, som ikke 
er formuleret af Ellington, men som er 
små sætninger, jeg har formuleret for mig 
selv - inspireret af Duke - som en slags 
”fyrtårne”, jeg ofte prøver at navigere efter. 
 
Skab dine egne løsninger og find din egen lyd
Edward Kennedy Ellington blev født 29.  
april 1899 i Washington D.C. og voksede 
op i et sort middelklassemiljø, hvor man  
nød visse privilegier i forhold til de apart- 
heidlignende forhold, som størstedelen af  
USA’s sorte befolkning levede under på  
denne tid. Ellingtons mor, Daisy Kennedy,  
var en smuk og veluddannet kvinde, der  
forkælede sin søn og indpodede en nær- 
mest aristokratisk holdning og et selv-
værd hos ham, der nok ligger til grund 
for, at han i teenageårene fik tilnavnet 
”Duke”. Hun er flere steder citeret for 

at have sagt til sin søn: ”Edward, you 
are blessed, You don’t have anything 
to worry about”. Ellingtons nærmeste 
familie – inkl. komponisten Billy Stray-
horn – kaldte ham Edward. Faderen, 
James Edward Ellington, arbejdede som 
butler og privatchauffør for en rig læge 
og assisterede af og til som tjener i Det  
Hvide Hus. Familien havde mulighed  
for at opretholde en levestandard, hvor 
Duke og hans 16 år yngre søster Ruth 
kunne uddanne sig til og med high 
school og modtage klaverundervisning. 
For Dukes vedkommende af den navn-
kundige Mrs. Marietta Clinkscales. 
Til trods for, at familien befandt sig i de 
øverste sociale lag af det sorte samfund, 
var døren til de kredse, hvor den hvide 
kulturelite dyrkede europæisk inspireret 
kunst og kultur lukket. Den sorte be-
folkning i USA kunne kun stige op i sam- 
fundet gennem sport eller gennem deres  
egen musikkultur, der dengang - som i  
dag - blev flittigt kopieret og absorberet i 
den hvide populær- og kunstmusik. Den 
første indspilning af ”Jazz” foretaget af 
”The Original Dixie-land Jass Band” i 1917 
– samme år som Ellington begyndte sin 
karriere som professionel musiker – bliver 
i dag ofte karakteriseret som en racistisk 
parodi – ”Minstrel” – af sort musik fra  
New Orleans, foretaget af et hvidt or-
kester. Hvorvidt at ”jazz” er en racistisk 
ladet genrebetegnelse, vil jeg lade være op 
til andre at diskutere, men Duke bevarede 
som sagt livet igennem en stærk antipati 

imod genrebetegnelsen ”jazz” og kaldte 
i stedet sin musik ”American music”, 
”Negro Music” eller sagde ganske enkelt, 
at den var ”Beyond category”. 

Jazz eller klassisk eller.… Beyond category 
En anden misforstået rubricering - ofte be-
gået af beundrere af Ellingtons musik - er 
at sammenligne den 1:1 med europæisk 
partiturmusik - klassisk musik - eller hvad, 
vi nu kalder den. Som regel i et forsøg på 
at ophøje Ellingtons kulturelle status, men 
lige så ofte en måde at pille ham ned på. 
Ellington blev i sine unge år af manageren 
Irving Mills kaldt ”The Hot Bach” og var  
blandt de første sorte komponister, der 
fik mulighed for at opføre sin musik ved 
eksklusive koncerter i Carnegie Hall. A- 
visernes ”klassiske” musikkritikere fandt  
næsten altid frem til, at hans musik ikke 
kunne måle sig med den europæiske 
partiturmusik og derfor måtte betegnes 
som kuriøs og inferiør. Jazzkritikerne 
kunne tilsvarende rakke ned på Duke for 
at ”glemme, hvor han kom fra” og kritisere 
ham for, at man ikke kunne danse til hans 
musik med mange abrupte temposkift. 
Der er naturligvis tale om at sammenligne 
æbler og pærer, og lad mig slå det fast med 
syvtommersøm: Ellington stræbte efter at 
skabe sin egen musik, ikke efter at blive 
anerkendt som ”hvid” komponist i den 
europæiske partiturmusiks verden. Hvis 
de hvide vil anerkende ham som sådan. 
Fint. Men der er ingen kilder, der støtter, at 

Store Kapelmestre
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det skulle være Ellingtons egen ambition. 
Når det vrimler med ”klassiske” titler 
som Rhapsody, Concerto, Suite blandt 
Ellingtons kompositioner, skal man se 
det som den sorte befolknings satire over 
det hvide samfunds ophøjede kultur og 
klassesamfund. Ligesom når man brugte  
aristokratiske titler som kunstnernavne: 
Earl Hines, Count Basie, King Oliver og 
Duke Ellington. Ellingtons værktitler rum- 
mer for øvrigt et væld af referencer til 
sort selvbevidsthed og identitet - Black 
Beauty, Black and Tan Fantasy, Black Brown 
and Beige, Creole Love Call, New World A- 
Comin, Harlem, My People - mange år før 
James Brown sang: Say It Loud, I’m Black 
And I’m Proud. 

Duke reflekterede på den klassiske mu- 
sik, han hørte omkring sig i de forskellige 
perioder af sit liv, men læser man hans  
partiturer, er det tydeligt, at der ikke er  
nogen reel inspiration fra ”klassiske” 
komponister eller klassisk teoriunder-
visning at spore. Hvorfor pokker skulle  
en kunstner, for hvem udøvelse af hvid  
”klassisk” musik var forment som et led  
i en racistisk undertrykkelseskultur over- 
hovedet også interessere sig for denne. 
Når han oven i købet besidder et talent  
og en kunstnerisk vision, ligeværdigt med 
de største samtidige komponister inden-
for den ”klassiske” musik? 
Studerer man Ellingtons nære samar- 
bejdspartner - Billy Strayhorn - ser man,  
uden at jeg ønsker at forklejne hans  
geni, tydelige referencer til Ravel, 
Stravinsky og Gershwin i partiturene. 
Strayhorn var også idémand bag -  
og musikalsk hovedansvarlig for - nogle 
projekter i slutningen af 1950’erne og 
starten af 1960’erne, hvor Ellington or-
kestret indspillede versioner af Nødde-
knækkersuiten, Peer Gynt Suiten og et pro- 
jekt med titler inspireret af Shakespeare: 
Such Sweet Thunder. Strayhorn - der var  
åbent homoseksuel - blev groft negligeret 
af pressen og anmelderne for sin store 
rolle i tilblivelsen af disse og mange 
andre projekter, som han bidrog betyde- 
ligt til. Når jeg læser Ellingtons partiturer, 

er oplevelsen faktisk meget lig den, som 
jeg kender fra at analysere komponister 
som f.eks. Bach, Mozart, Wagner, Webern 
og Ligeti, men lighedspunkterne finder 
jeg i oplevelsen af at være i kontakt med 
et geni, der skriver og hører musik, som 
ingen anden har set før; ikke i en oplevelse 
af, at han bygger videre på anden tradition 
end den afro-amerikanske musikkultur, 
som han naturligvis referer til. 
Jeg har studeret den europæiske kom-
positionsmusik med stor nysgerrighed, og  
den historiske ”big-bandmusik” har jeg  
beskæftiget mig så indgående med, at jeg  
vil hævde at have en vis autoritet til at ud-
tale mig om den. Hvor bigbandmusikkens 
markante arrangører og komponister som 
Gil Evans, Thad Jones, Bill Finegan, Oliver 
Nelson, Bob Brookmeyer og Bill Holman 
m.fl. har skabt uangribelige mesterværker, 
som også Duke anerkendte, så befinder 
han sig alligevel på et helt andet niveau. 
Både fordi han på utroligt mange om-
råder er 20-30 år før sin tid, og fordi han 
selv udviklede det orkesterformat og den  
kompositionsform, som de andre kom-
ponister stræbte efter at efterligne ofte  
i højere grad end at udvikle deres per-
sonlige modsvar til dette. 

Så, hvad er meningen - hvorfor føles det vigtigt? 
Ellington skaber sit helt eget ensemble-
format sammensat af originale person-
ligheder, der er ”castet” til at udfordre  
grænserne for, hvad der er muligt på 
deres respektive instrumenter og bryde 
med normerne for, hvordan en ”trompet” 
lyder, eller hvordan ”jazz” lyder.
Han skaber et harmonisk, orkestralt og 
melodisk sprog, der er originalt helt ned 
til de allermindste detaljer, og insisterer på  

udelukkende at formulere sig i dette sprog, 
uanset emnet han beskæftiger sig med.
Musikken er altid ærlig, nødvendig og tro- 
værdig. Man er aldrig i tvivl om, at der er  
en dybere mening, og selv om at nogle 
titler kan være svære at forstå i dag - og 
nogle gange er blevet ændret flere gange 
- drejer de sig altid om noget, der betyder 
noget for Ellington: Mennesker, religion 
og racepolitik. 
De mange referencer til ”tog” leder tanken 
hen på, at Ellington-orkestret var nødt 
til at leve i togvogne, når de turnerede i 
syden, fordi de som sorte var forment 
adgang til at overnatte på hoteller og spise 
på restauranter. Hvis man har oplevet en 
gammel New York lejlighed i bunden 
af en ejendom uden flugtveje og uden 
adgang til frisk luft, forstår man titlen 
Harlem Airshaft som en kommentar til de 
kummerlige boligforhold, mange sorte 
levede og lever under i USA. 
The Mooche handler om den evige pusher/
hustler type, og East St. Louis Toodle-Oo er  
vel et af de stærkeste billeder på den ar-
bejdsløshed og fattigdom, der prægede det  
sorte samfund i midten af 1920erne, hvor 
den blev komponeret. Come Sunday og I  
Like The Sunrise handler om håb og spiri- 
tualitet, og de utallige Portrait Of… titler  
kan handle om både kendte personlig-
heder som King Fit the Battle of Bam, om 
Martin Luther King eller om Ellingtons 
trofaste ”band boy/regissør/PA” Richard 
Bowden ”Jonesy” Jones i Stompy Jones. 

Peter Jensen (født 1975 i Aalborg) er 
kunstnerisk leder i Tivoli og freelance 
komponist, dirigent, arrangør og musiker.
Han har flere digitale og vinyl udgivelser i 
eget navn med DR Big Bandet bag sig og har 
modtaget en Danish Music Awards i 2016 
for udgivelsen At The Heart of a Selkie samt 
været nomineret til en Grammy for “Best 
instrumental arrangement” i 2012. Peter var 
ansat i DR Big Bandet fra 1996-2016 og har 
været hovedinstrumentlærer på Rytmisk 
Musikkonservatorium fra 2006-09 og siden 
vejleder i komposition ved solistuddannelsen 
på samme institution fra 2013-18.
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Beundringsværdig kommenteret 
udgivelse af Paul von Klenaus 
erindringer
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af Georg Metz

”Jazzen kan højst sammen-
lignes med en forkølelse, forbundet med 
feber,” skriver Paul von Klenau i sine 
erindringer. Man skal ikke udsætte sig for 
den slags åndelige infektioner, tilføjer han 
og understreger hermed sin aristokratiske 
og konservative tilgang til kunsten.
Paul von Klenau blev født i Danmark i 
1883, levede det meste af livet i Tyskland 
og Østrig, men døde i fødelandet i 1946. 
Trods yderst produktiv og førhen berømt 
kan han ikke siges at have højstatus i 
repertoiret. Reelt placeret i et moderne 
repertoire svarer Klenau nærmest til Rued 
Langgaard: de findes, de udforskes, men 
de spilles sjældent. 
Klenau efterlod sig ellers fem operaer og 
ni symfonier o.m.a. Tilgængelig er bla. 
den enorme 9. i uropførelse og indspilning 
med Radiosymfoniorkestret og Michael 
Schønwandt.  
Operakomponisten Klenau er nylig til-
godeset ved Den Jyske Operas roste op-
sætning af Michael Kohlhaas (1933). En o- 
pera, der for resten behagede Hitler. Klar 
engagerende retning er vanskelig at finde 
i værkerne, som for denne skribent kræver 
nogen overvindelse at lytte igennem.
Klenau knytter sig til de allerseneste ro-
mantikere påvirket af Wagner, Bruckner 
samt Alban Berg samt Arnold Schönberg 
og tolvtone-teknikken. 
Klenaus tyske romantik og sært sorgløse 
forhold til nazi-regimet kostede ham 
position og sympati i Danmark. Han var 
tålt, han dirigerede også her, og hans 
ting blev spillet. Men i 1945 var det sket. 
Klenau døde tilsidesat året efter. 

Ikke desto mindre er Klenau betydnings-
fuld i musikhistorien, også den danske, og  
det er godt, at musikhistorikeren Eva 
Hvidt i samarbejde med Museum Tuscu- 
lanums Forlag har leveret en kommenteret 
og væsentlig udgivelse af Klenaus efter-
ladte noter og hidtil glemte erindringer. 
Læseren får her et enestående, om end 
enøjet indblik i den musikalske verden 
i de afgørende og omvæltende år fra 
1890´erne til 2. verdenskrig. 
Paul von Klenau var foruden sit kom-
positoriske virke en mere end kompetent 
dirigent. Han dirigerede flere betydelige 
ensembler i Europa og havde altid nok 
at gøre, hvad der jo tyder på succes. 
Dels spillede han hellere end gerne egne 
værker, dels introducerede han anden ny 
musik og høstede anerkendelse for sine 
klassiker-opførelser.
Klenau skrev næsten lige så flittigt, som  
han komponerede, og iagttog opmærk- 
somt sine omgivelser og gerne kritisk.  
Mange steder i materialet, som det nu 
foreligger i Eva Hvidts: En musiker op- 
lever den europæiske kultur 1900-1939, 
understreger den skrivende sin eks-
klusivitet, og at han, snart sagt derfor,  
ikke har et politisk ståsted. Politik 
interesserer ham ganske enkelt ikke, 
hævder han; den slags, forstår man på  
det hele, ligger under hans værdighed. 
Erindringsmaterialet røber da heller ikke 
konkrete politiske sympatier. Det siger sig  
selv, at Klenau derved er afskåret fra at  
blive anbragt præcist i det politiske spek-
trum, der kunne forklare noget mere. 
Måske var det hensigten.
Spørgsmålet er selvsagt, når alt kommer 
til alt, var Klenau nazist? Ikke i formel for-
stand. Han meldte sig aldrig ind i partiet. 
Men uden at gå den erindrende for nær 
kan man sige så meget, at flere erklærede 
grundholdninger ikke var i modstrid med  
nazistisk tankegods. En ubegrundet selv- 
modsigende antisemitisme synes at ligge  
latent i Klenaus verden. Det var øst-
jøderne, forklarer han, der kom og øde- 
lagde det smukke Wien ved at opkøbe 
byens smukkeste palæer og ødelægge 
dem. Østjøderne kom, men var uimod-
sigeligt ludhamrende fattige og ødelagde 
ikke nogen palæer. 

Dertil kommer en ofte demonstreret foragt 
for social nivellering, som han finder i et 
København, der i modsætning til før styres 
af griske bohemekunstnere og vulgært 
ligemageri. Bevidst eller ubevidst tegner 
Klenau et billede af geniets berettigede for- 
rang og selvværd, en egenskab han ned-
ladende ikke sporer i en ringeagtet Carl 
Nielsen, men udpræget i Christian 10., 
som han beundrer grænseløst. Stauning 
finder også nåde for Klenaus blik, først og 
sidst som leder (fører).
Desværre kommer Klenau ikke dybere ind  
på metoderne i sin omfattende dirigent-
virksomhed. Efter eget udsagn modtog  
han, siger og skriver, én times undervis-
ning i direktion, resten er selv-udviklet 
talent. 
Sans for stor musik har von Klenau. Han 
ser klart det fremtidssikrede og spiller 
Debussy, Berlioz, Ravel, Elgar, Mahler  
(2. symfoni og Das Lied von der Erde), 
Nielsen (trods alt), Bartok og Stravinskij 
(som han ikke kan døje).
Men om Gershwins Porgy og Bess hedder 
det: ”Disse tyvstjålne forvanskede neger- 
melodier, som er sukret til med instru-
mentation a la Puccini… helt igennem 
smagløse scener, ledsaget af en ligeså in-
tetsigende, jazzagtig musik… gefundenes 
Fressen for Københavnerne”.
Det var Gershwin, gefundenes Fressen, 
indtil besættelsesmagten i 1944 beordrede 
negeroperaen af plakaten.

BØGER FRA HYLDEN
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Havnbjerg mølle (foto: B.H.)

Ni korte om  

KUNST
ved Jørgen Lauritsen

Filminstruktør LONE SCHERFIG 
HVAD ER EN LINIE?
Noget enkelt: en melodi, en indre logik, 
måske det, en række film har til fælles. Jeg 
tænker aldrig replikker som linjer, da jeg 
nu mest arbejder i England, hvor replikker 
hedder “lines”. Blikke og reaktioner er 
ligeså vigtige, og jeg sidder tit og skærer 
dialog ned, så der er plads til publikums 
egne tanker - og til at mixe musikken.

HVORDAN OPFATTER DU FORM? 
Som et meget vigtigt redskab til at få for-
talt det, man vil i det rigtige filmsprog.  
Jeg synes, at et filmmanuskript, de øko- 
nomiske rammer og instruktørens form-
mæssige greb skal danne en helhed. Jeg er 
blevet gladere for formløshed med årene, 
måske fordi jeg havde så meget glæde af  
dogmefilm, hvor man gav afkald på 
Hollywood-dramaturgien. Form i sig selv 
og glæden ved smuk formgivning siger 
mig ikke så meget. Den nyeste film, jeg 
har arbejdet på The Kindness of Strangers, er  
ret løs i formen og har ikke så meget 
symmetri. Mere som en koncert end en 
sonate.

HVAD ER RUM? 
Helt konkret blev jeg meget forelsket i 
både rummet og månen, da jeg arbejdede 
på en amerikansk 1960er astronautserie 
for et par år siden. Det er noget helt andet 
for mig at se på nattehimlen nu. Men jeg 
tænker mere på rum som rummelighed 
og tolerance og så steder, hvor scener i  
film foregår. Jeg holder meget af den 
suspense, man får, når man lægger 
private momenter i offentlige rum eller 
omvendt. Det findes allevegne i gode 
filmmanuskripter. Den engelske serie The 
Crown består nærmest ikke af andet.

HVAD ER TID? 
Film og tid er meget tæt forbundne. Bil- 
lederne smitter af på hinanden, og 
publikum leder efter en rækkefølge u- 
anset hvad, man gør for at bryde den 
mekanisme. Jeg kan bedst lide musik, der 
også bevæger sig i tid og er ekspressivt - 
meget hellere Beethoven end housemusik 
og easy listening. 

HVAD GØR KUNST VED DIG? 
Det kan gøre mig dybt glad, mystificeret, 
bevæget, forstået eller måske klogere. 
Men tit længes jeg også bare efter pausen 
eller udgangen.

ER DER EN HISTORIE BAG DIT VÆRK? 
De film, jeg selv har skrevet har ganske 
tynde tråde til noget selvbiografisk, men 
jeg vil helst lave film om noget, der er 
udenfor mig selv. Gerne en fortælling i en 
tid eller på et sted, jeg ikke kender for godt.  
Jeg vil hellere dele ud af min fascination 
af personerne, historien og billederne end 
udtrykke noget privat. 

HVORDAN ER KUNST NØDVENDIG? 
Man kan med hver enkelt kunstart for-
mulere tanker, begreber og følelser, der 
ikke kan formuleres på anden vis. Kunst 
bringer os sammen på tværs og på trods.

HVAD ER DINE TANKER OM KUNSTNERISK 
LEDELSE? 
Jeg gør mig umage, især fordi film 
kræver, at så mange mennesker bidrager 
individuelt til en helhed. Et filmhold 
minder om et orkester, men et manuskript 
er mere åbent end et partitur. Jeg prøver 
at give et ret præcist overordnet billede 
af, hvordan en film skal se ud og lyde, 
hvorefter jeg overlader meget til fotograf, 
scenograf, kostumier, make-up artist, klip- 
per, tonemester og komponist... Mange 
på holdet møder ikke hinanden, fordi de 
præger filmen i forskellige faser. Kom-
ponisten, som tit er sidst i fødekæden, 
ender nogle gange med at være malet op i 
et hjørne, hvis konceptet har været uklart 
fra starten, og filmen ikke er helstøbt, når  
musikken skal komponeres. Men musik- 
indspilningen er nok den del af hele 
filmprocessen, jeg nyder mest. På The  
Kindness of Strangers var vi i det fornemme 
Air Studio i London. Det er ærgerligt, 
at der stort set ikke indspilles klassisk 
filmmusik i Danmark. Der skulle ikke så 
meget til for, at man både havde software, 
faciliteter og dirigenter. En masse penge 
og en masse arbejdsglæde kunne blive 
i Danmark hvert år, og man ville kunne 
sove i sin egen seng...

Her er lidt om filmen The Kindness of 
Strangers, som får Danmarkspremiere tors- 
dag den 4. juni 2020. Filmen havde sin 
Verdenspremiere ved Berlin Film Festival,  
hvor den var Åbningsfilm. Synopsis: En 
forfalden, tidligere glamourøs restaurant 
i hjertet af New York danner rammen om 
dramaet. Her flettes karaktererne ind og 
ud af hinandens liv, mens de lidt efter lidt 
opdager, at deres håb og redning kan ligge 
i mødet med nye medmennesker. I usikre 
og hårde tider, hvor mange lever på kanten 
af undergang, viser det sig, at tilfældige 
sammentræf og øjeblikke af næstekærlighed 
kan få overraskende følger.
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Egentlig ville jeg det ikke. 
Jeg havde i et par år været tilbageven- 
dende gæstedirigent hos Leipzigs Radio-
kor - MDR-Chor, som det hedder, efter at 
radiostationerne i de tre delstater Sachsen, 
Sachsen-Anhalt og Thüringen havde slut- 
tet sig sammen til Mitteldeutscher Rund- 
funk - og dér var man overbevist om, at  
stillingen som Chordirektor i Gewand-
haus ikke var noget for mig. Og da jeg i 
forbindelse med endnu et besøg i Leipzig 
havde lejlighed til selv at høre korene, var 
jeg sådan set enig. 
Mit første engagement med MDR-koret 
var i 1996, hvor jeg skulle indstudere en 
række Brahms-værker og servicere den 
nyudnævnte Gewandhauskapellmeister 
Herbert Blomstedt under CD-optagel-
serne af samme. Han var ikke tiltrådt 
endnu, men man vidste, at han havde en 
faible for kor - og for Brahms. 
Det hører med til historien, at kvalitets- 
rangordenen blandt Leipzigs ”symfoni-
ske” ensembler dengang var ret entydig 
og forholdsvis officiel. Først kom Ge-
wandhausorkestret, derefter det store  
MDR-Rundfunkchor, så MDRs symfoni-
orkester efterfulgt af operakoret. Og da 
MDR-koret gerne ville lægge billet ind 
på et mere intensivt samarbejde med 
Gewandhausorkestret, havde man skyndt 
sig at engagere Blomstedt til denne, for en 
udpræget instrumental kapelmester, lidt 
usædvanlige a-cappella opgave.

Samarbejdet mellem Blomstedt og mig 
var meget konstruktivt, så jeg tog bagefter 
mod til mig og bad ham om en udtalelse, 
hvilket han til min glæde lovede mig. Og 
jeg ventede og ventede, men intet skete. 

KORCHEF I 
KRYDSFELTET
En chefdirigent fortæller II
af Morten Schuldt-Jensen

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

Først to år senere - efter at han var tiltrådt 
som Gewandhauskapellmeister - kom 
faxen med indbydelsen til at blive korchef 
med en reference til vort samarbejde. 
Det var som sagt bare ikke lige det, jeg 
havde ment - eller set for mig. 
Men selvfølgelig kunne jeg da - uforpligt-
ende - holde en prøve med henholds-
vis Gewandhauskoret og børnekoret,  
når jeg nu alligevel havde MDR-projekt 
i byen. ”Tilfældigvis” var Blomstedt og 
direktionen til stede ved prøverne, og så 
kunne vi jo også lige så godt holde et lille, 
orienterende fællesmøde bagefter, ikke 
sandt?… 
Jeg fik dog i høflige vendinger gjort rede 
for mine forbehold og regnede med, at så 
var den ikke længere. Men 3 uger efter 
ringede telefonen: ”Hr. Schuldt-Jensen, 
nu har vi gjort klar til at ændre strukturen, 
hvornår kan De komme ned og afholde 
foresyngning?” ”Øh..”

Foresyngningerne og det ret dramatiske 
videre forløb fik jeg nævnt i første del 
af artiklen, men det endte jo med, at 
Blomstedts måde at håndtere det noget 
nedslående resultat på overbeviste mig  
om, at den moralske opbakning og res- 
sourcerne til at gennemføre en omstruk-
turering var til stede. 
Så jeg besluttede mig for at tage det 
store spring, sælge mit hus, sige mit 
pensionssikre docentur på DKDM og 
andre jobs op - særligt ondt gjorde det at 
sige farvel til Musikvidenskabeligt Institut 
- og flytte fra Holte til ”byggepladsen 
Leipzig” og et i princippet tidsbegrænset 
job i overhalingssporet på den klassiske 
musiks Autobahn.
Ikke uden sommerfugle i maven, som 
man måske kan forstå. 

Jeg begyndte i september 1999, som 
tidligere nævnt med megen turbulens, 
det første ¾ år var jeg 3 dage i Leipzig og 
resten af tiden i København, men i løbet 
af foråret flyttede jeg og familien ind i en 
smuk lejlighed i Simsonstraße bagved 
Bundesverwaltungsgericht, et stenkast 
fra Mendelssohns konservatorium og det 
gamle Gewandhaus.

Simsonstraße ca. 1905, mit gamle “hood” hundrede 
år efter, med floden Pleiße, som et stykke længere  
fremme flyder lige forbi Thomaskirche.

Meget var nyt for mig, fx at have 3 
fuldtidsansatte korinspektører, kontor-
damer, repetitører og ansvar for af-
viklingen af den omfattende sang- og  
hørelæreundervisning, jeg med yderli- 
gere ansatte selv indførte. For at kunne 
håndtere de mange mennesker, noder og  
opgaver, samt et ikke ubetydeligt - og  
ekspanderende - budget, var det tvin- 
gende nødvendigt at effektivisere ar-
bejdsgangene og indføre EDB, men i en 
øjenhøjde, som passede til alle, også dem 
uden de store forkundskaber. Her ”ti år 
efter DDR” var computere noget, som de 
færreste havde et forhold til, og derfor blev 
koncertprogrammer og tjenesteplaner 
skrevet - og skrevet af, igen og igen - på 
skrivemaskine, hvilket uvægerligt førte 
til et uendeligt tidsspilde og mange fejl i 
tider, navne, opusnumre, komponistårstal 
etc. i stedet for, at den slags oplysninger lå 
uden fejl i kun én datafil, hvorfra de blev 
hentet, når de skulle bruges.
Efter lange overvejelser og konsultationer 
med bekendte endte det med, at jeg selv 
måtte læse til „hus-ekspert“ i database-
programmering og -administration. Det  
var naturligvis en stor udfordring med 
mange, mange sene aftener på kontoret, 
men så fik jeg på den anden side pro-
cedurerne, som jeg ville have dem - og 
da der faktisk er mange lighedspunkter 
mellem tankeprocesserne bag databank-
programmering og det at komponere og  
arrangere musik, var det ganske vist ind- 
imellem stressende, når skidtet ikke fun-
gerede, men alt i alt en berigende opgave. 
Jeg var også en del af husets chefgruppe 
med deraf følgende administrativt an-
svar, og trods chefkollegernes skepsis 
over for sådan en kor-dansker i jeans 
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og med Volvo (alle de andre var der jo 
primært for orkestrets skyld, havde BMW 
og bar „bank-uniform“, som det hører 
sig til for folk med status), overbeviste de 
musikalske og administrative resultater 
dog lidt efter lidt. 
Koret havde de sidste 20 år inden min 
tid holdt prøver siddende på bløde 
stole, hvor midten ”forsvandt” under én, 
når man satte sig, og hvis stålrammer 
derefter effektivt stoppede udvekslingen 
af blod mellem ben og krop. Rummet 
eller salen, som korene prøvede i, hed 
„Chorgarderobe“, var akustisk ultra-tørt 
og egentlig kun beregnet på omklædning 
for husets vokale gæsteensembler, i loftet  
dæmpet med akustikplader og fyldt med  
åbne nodeskabe og bugnende klædesta-
tiver. Sangteknisk et katastrofalt miljø. 
Der blev overvejende sunget efter kor- 
stemmer, ikke korpartiturer, og til akkom- 
pagnement af et megastort Petrof-flygel  
med en mekanik så tung, at der enten kom  
absolut intet eller et forte ud af ethvert 
anslagsforsøg. Disse arbejdsbetingelser 
havde selvfølgelig en ødelæggende ind- 
flydelse på korets klang, intonation, 
stemmehygiejne og arbejdslyst, og det  
måtte ubetinget ændres, men jeg var 
lidt loren ved udsigten til de udgifter, 
en ændring af alle disse ting ville af-
stedkomme. Jeg holdt derfor - til ledelsens 
stigende undren - det første halve år 
prøver mange andre steder i huset: oppe 
på loftet over koncertsalen, i foyeren, med  
”Schallwände” (altså reflekterende, mobile  
skærme) i et hjørne af den mindre kon-
certsal, i kælderen etc., og først efter den 
første korkoncert, da resultaterne musi-
kalsk var begyndt at vise sig, tog jeg mod  
til mig og afleverede en rapport, der for- 
klarede mit indtryk af de fysiske rammer, 
og hvor jeg i et så teknisk sprog som mu-
ligt bad om en ombygning med akustisk 
regulering, herunder fjernelse af alle lofts-
plader og anden isolering, nye, lukkede 
indbygningsskabe til noder, et nyt instru-
ment og nye stole i forskellige højder til  
sangerne. I et desperat forsøg på at stoppe 
den vanvittige Chordirektor sendte den 
tekniske chef bud efter et hold akustik-
ingeniører fra Berlin, som kom og affyrede 

pistoler og målte og gjorde ved, men de  
kunne jo desværre kun opgivende be-
kræfte, at akustikken var, som den var, så 
det.. 
Efter ombygningen var der 1,3 sekun-
ders efterklang, en ideel responstid og 
klangfarve fra vægge og loft til kor- 
prøver (og kammermusik, fandt Gewand- 
hausmusikerne hurtigt ud af - de bortførte 
i øvrigt de hydraulisk regulerbare stole én 
ad gangen til deres egne øvelokaler), og 
rummet hedder nu ikke længere noget 
med garderobe, men „Chorprobensaal“. 
Så hvis jeg ikke har sat mig andre spor…
At mine hoser derefter var alt andet end 
grønne i husets tekniske afdeling skulle 
jeg imidlertid snart komme til at føle.

Ledelsen benyttede lejligheden til at re-
novere også den tilstødende del af huset, 
og „die Chordirektion“, som afdelingen 
hedder, flyttede hen ad gangen til nye 
lokaler med tre gange så megen plads, 
og jeg fik kontor i et fantastisk rum med 
vinduer til to sider ud mod MDR-tårnet, 
i folkemunde kaldt „Visdomstanden“, 
fordi den oprindeligt rummede en del 
af universitetet, og bygningen havde en 
speciel form.

„Visdomstanden“ (nu MDR-tårnet), Gewandhaus (tv),  
og th. ”erstatningen” for den smukke Paulinerkirche, 
originalen velbevaret siden 1200-tallet, men i 1968 
beordret sprængt af W. Ulbricht personligt! 
Og manden var selv fra Leipzig…

I selvsamme kontor havde tidligere siddet 
husets chefdramaturg, som sammen med 
dirigenterne lagde orkestrets repertoire og  
i den ellers omverdensafskærmede DDR- 
tid havde kontakt med Vesten om turnéer, 
solister etc. Det var selvfølgelig ikke 
godt at vide, hvad han sådan kunne 
finde på at aftale med klassefjenden, så 
det måtte Stasi jo hellere holde lidt øje 
med. Hvordan man gjorde det, fandt jeg  
ud af, da jeg en dag kom til at kigge bag 
den højttaler til annoncering af koncert- 

og prøvestart mv., som sad over min 
dør. Der var mange flere ledninger, end  
der burde være, og indmaden var åben-
lyst ikke blot til gengivelse, men også 
optagelse. To minutter efter stod jeg på  
den tekniske chefs kontor og var et 
stort, frådende spørgsmålstegn. Men det 
skulle jeg overhovedet ikke interessere 
mig for, og at tage højttaleren ned var 
„Sachbeschädigung“ (meget slemt på 
tysk), og han (som var Ossi...) ville i øv- 
rigt ikke besvare flere spørgsmål i den 
anledning. Her kolliderede to kulturer 
frontalt med hinanden. Via først hans 
foresatte, Verwaltungsdirektoren (osse 
Ossi), som han tilkaldte, og Gewand-
hausdirektoren (Wessi), min foresatte, 
som jeg tilkaldte, og et forsonende møde 
mellem os alle fire ude i byen (!), lykkedes 
det efter en uge at få fjernet „højttaleren“, 
som var forbundet til et stadig fungerende 
rum i husets kælder, hvor to Stasi-agenter 
tidligere „var på arbejde“ hver dag. At 
kigge ind i rummet med de to stationære 
båndoptagere, arkivskabe med (nu ganske 
vist tomme) mapper med medarbejdernes 
navne i alfabetisk orden skrevet på ryg-
gen, var som at træde ind i kulisserne til 
en spionfilm om den kolde krig. 

Det var lidt anekdotisk om rammerne  
for min „cheftid“ i Gewandhaus, men helt  
centralt stod selvfølgelig de grænse-
overskridende musikalske oplevelser, som 
fri adgang til Gewandhausorkestrets og 
gæsteensemblernes prøver og koncerter 
åbnede for. Også det nære samarbejde 
med Blomstedt og Gewandhausorkestret, 
en strøm af verdens bedste dirigenter, 
orkestre, kor og solister samt løsningen af 
de mangfoldige opgaver, et virke i et hus 
som Gewandhaus kræver, har præget mig 
i en grad, som jeg formentlig ikke helt selv 
kan gøre mig klart. Og ikke mindst den 
kvalitetsbevidsthed, selvdisciplin, ved- 
holdenhed og det tempo, som kende-
tegner arbejdet i det musikalske over-
halingsspor, sætter standarder, som man 
ikke kan gøre sig fri af, selv om man 
senere skifter miljø. På godt og ondt, som 
man kan forestille sig. 
Mere herom i tredje og sidste del af artiklen.
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Der er stadig flere kapel-
mestre inden for jazzen, 
som bliver medlem af Dansk
Kapelmesterforening. 
I den jazzede del af musikbranchen op-
lever de fleste, at de selv må sørge for alle 
de praktiske ting omkring deres orkestre, 
da koncerthonorarerne som regel ikke 
tillader, at man kan have andre til at gøre 
det for sig. Det vil sige, at der ud over hele 
den kunstneriske del af kapelmestervirket 
er masser af arbejde med at få det hele til 
at hænge sammen økonomisk, sørge for 
sine musikere i orkestret, lægge strategier 
for nye projekter og finde måder at få det 
til at lykkes på. 
Et sted, man kan få hjælp og vejledning til 
de ting, er hos JazzDanmark, som har til 
huse på Onkel Dannys Plads i København. 
Redaktøren for Kapelmesteren bad mig 
tage en snak med dem om, hvem de er,  
og samtidig hjælpe med at belyse, hvad  
de kan gøre for os kapelmestre.

Jeg mødtes med JazzDanmarks leder Eva 
Frost og bad hende fortælle lidt generelt 
om, hvad JazzDanmark er.

Eva Frost: JazzDanmark er den danske 
genreorganisation for jazz. Der er en or- 
ganisation for hver af genrerne, men vi  
repræsenterer jazzen og jazzens beslæg-
tede genrer. Det gør vi overordnet set 
for at udbrede jazz i Danmark og dansk 
jazz i udlandet. Det er vores overordnede 
formål, og det udmønter vi i en strategi, 
hvor vi arbejder med nogle forskellige 
indsatsområder, som ligger under det. 
Det er blandt andet publikumsudvikling 
- dét at jazzen er i hele Danmark - det er 
diversitet og mangfoldighed på den måde, 
vi kalder på, bagved og foran scenen - og 
så er det dansk jazz i udlandet. 

OM  
af Jan Harbeck

Vi arbejder med alle mulige forskellige 
aktører, vi er ikke en medlemsorganisa-
tion, men en genreorganisation, som skal  
repræsentere hele miljøet. Og det danske  
jazzmiljø er enormt, så det er alt lige fra 
musikere til forskellige projektledere og  
entreprenører, til orkestre, medier, kon-
servatorier og musikskoler, som alle 
sammen er en del af det danske jazzmiljø. 

Er det sådan, at folk henvender sig til jer,  
når de har brug for hjælp?
EF: Ja, det er der mange, der gør, og 
en del af vores virke er rådgivning og  
netværksarbejde. En anden del er projekt-
virksomhed, som udgør en stor del af 
vores arbejdsmetode.

Hvad kan projektvirksomhed f.eks. være?
EF: Det er, at vi arbejder projektorienteret, 
fx med diversitet og mangfoldighed, og 
for at skabe forskellige projekter, som 
kan understøtte hele det felt. Et eksempel 
på det kunne være JazzCamp for Piger, 
hvor vi sammen med Copenhagen Jazz  
Festival har prøvet at rykke ved køns-
balancen i rytmisk musik.

Så har vi fx Danish Music Awards Jazz, 
som netop er overstået. 
Derudover har vi alle mulige inter- 
nationale satsninger, hvor vi arbejder  
meget dialogmæssigt med musikerne, 
ligesom vi kobler os på forskellige frem-
stød, hvor man i et ’kultur-Danmark-
perspektiv’ kan sige, at hvis ikke vi 
havde stået i kø og sagt, at vi synes, at 
jazzen skal repræsentere Danmark, så var 
det måske blevet et andet projekt, fx en 
billedkunstudstilling eller Den Kongelige 
Ballet, der var blevet fløjet til Japan.

Oplever du mest, at I samarbejder med kapel-
mestre eller med musikere mere generelt?
EF: Vi samarbejder nok allermest med  
kapelmestre, især i vores udlandsprojek-
ter, hvor folk ansøger. Der er det kapel-
mestrene, der står for det. Og det er én 
lang stor projektvirksomhed at have et 
orkester, som skal hænge sammen på 
alle mulige måder, så det snakker vi med 
mange om. Og folk kommer herind og får 
vejledning i, hvordan de kan stykke deres 
bandvirksomhed sammen. 

Hvad oplever du ellers, at de store udford-
ringer for kapelmestre er, og hvad er det,  
de kan have brug for hjælp til?
EF: Det, som vi oplever, og som vi gerne 
vil hjælpe med, er, at der er mange gode 
idéer ude i det danske jazzmiljø. Der er 
mange, der har en kreativ idé til, hvordan 
de kan opnå nogle af deres visioner. Det 
som vi ser, som vi kan hjælpe med, og som 
folk måske også mangler, er helt klart en 
eksekveringsstrategi - det lyder måske 
lidt mærkeligt, men dét dér med rent 
faktisk at komme i mål med det og få søgt 
penge i god tid, så man ved, hvad man har 
at gøre med. Der er meget af det, man gør, 
som i hvert fald i de første mange år ikke 
er rentabelt og ikke kan hænge sammen 
uden økonomisk støtte. Og det skal man 
jo vide som musiker, altså hvordan man 
griber det an.

Da jeg for mange år siden gik på musikkonser-
vatoriet, var der stort set intet fokus på, hvad 
man gjorde, hvis man havde et band. Jeg tror, 
det er blevet anderledes nu?
EF: Ja, det er de bestemt begyndt at fo-
kusere på. En anden ting er så faktisk at 
gøre det, at tage ud og spille koncerter eller 
at få samarbejdspartnere - det er de fleste 
kapelmestre ret gode til. Men efter det og 
under det kommer der jo et kæmpestort 
arbejde omkring kommunikation. At få  
kommunikeret hvad det er, man er i gang 
med lige nu. Derefter skal der være en eller 
anden form for evaluering - hvad gik godt,  
og hvad gik dårligt, hvad kan jeg bruge 
til næste gang, hvad skal jeg aldrig gøre 
igen? - og på den måde komme videre.
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Maleri af Thomas Kluge (foto: B.H.)

Er der nogle gange, hvor I oplever spændende 
ting, men hvor I kan se, at bandet ikke selv er 
så gode til at markedsføre det? Er I selv opsø-
gende i de tilfælde?
EF: Ja, det er vi. Hele sekretariatet forsøger 
så vidt muligt at komme ud og se, hvad der 
foregår, men så mange er vi jo heller ikke 
ansat. Der må gerne være en bevidsthed i 
miljøet om, at man kan komme ind til os 
og få hjælp.

Hvad kan kapelmestre gøre for at få 
samarbejdet med jer til at fungere godt?
Hvad skal man være opmærksom på?
EF: Det, som vi vil opfordre til, er, at man  
kommer herind med sine tanker eller 
ringer til os, og vi er også ofte ude i landet, 
hvor man kan møde os. Og så gælder det 
om at holde sig til og søge de projekter, 
der nu en gang er, også selv om man ikke 
har held med det de første mange gange. 
Man bliver stadig lyttet til hver gang, man 
ansøger i vores internationale projekter, 
fordi ens musik sendes til et udenlandsk 
panel, der sidder og lytter ting igennem. 
Og så kan det godt være, man ikke bliver 
udvalgt, men det kan også sagtens være, 
der har siddet én i det panel, der måske 
kunne være fx booker fra England, som 
har kunnet lide det og måske synes, at det 
alligevel var interessant. Godt nok blev 
bandet måske ikke valgt denne her gang, 
men så næste gang... Det handler om ikke 
at give op, men bare blive ved, og sådan 
er det jo også med ansøgninger til fonde. 
Man skal i gang og man må tage nogle 
nederlag, før man har heldet med sig.

Har I ellers nogle nye idéer eller tiltag på vej?
EF: Lige nu er vi gået i gang med at 
planlægge en stor samling for alle 
Danmarks jazzklubber. De er på en eller 
anden måde lidt en overset del af det 
danske jazzmiljø, og der er i hvert fald 
ikke nogen, der har taget fat i dem alle 
sammen og sagt: Hvem er I, hvad laver 
I egentlig, hvor mange medlemmer 
har I, og hvor holder I til? Vi havde en 
konference for de sjællandske jazzklubber 
og jazzmøder i Jylland og på Fyn sidste år, 
og vi prøver at få dem til at samarbejde og 
lære af hinanden. 

Omkring internationale spillesteder, så oplever 
man som dansk jazzmusiker ofte, at bookerne 
har en forestilling om, at i Danmark der får 
musikerne støtte til alt. Bookerne kender til 
JazzDanmark og tror, at vi får alt betalt inkl. 
rejsen, og støtte til det hele fra JazzDanmark. 
Dermed forventer de, at vi kan sige ja til et 
meget lille honorar. Og i forhold til hvis man 
søgte til en turné hos jer for ti år siden, så 
får man i dag en væsentlig mindre del af sit 
budget dækket af en eventuel støtte fra jer. 
Hvordan kan det være?
EF: Det er fordi, der er næsten dobbelt så 
mange, der søger, og der er faktisk også 
dobbelt så mange koncerter med danske 
jazzorkestre i udlandet i dag i forhold til 
for bare fem år siden.  Og det er selvfølgelig 
en kæmpe succes for dansk jazz, og det 
siger noget om, hvor godt det går for 
dansk jazz i udlandet. Og det har vi brugt 
til at bygge videre på og få flere midler fra 
andre steder til projekter. Et eksempel er 
i forhold til England, hvor vi nu arbejder 

intensivt med et større projekt, som kan 
lette presset fra JazzDanmark Puljen, så 
man også kan søge penge fra en anden 
pulje. Så vi prøver så vidt muligt at sørge 
for, at der stadig er nogle helt frie midler, 
som man kan søge. 

Men er I sikre på, at det er bedst at dele 
støtten mere bredt ud, eller kunne det være 
en fordel, at der var færre der fik støtte, 
men hvor det så til gengæld reelt sikrede, at 
turnéerne kunne realiseres?
EF: Ja, det er svært, men det overlader 
vi trygt til de musikere, der sidder i 
JazzDanmark Puljens udvalg og vurderer, 
hvem der skal modtage støtten. Der 
sidder fire musikere i udvalget, og de 
skifter hvert andet år. Det er op til dem, 
om de f.eks. vil sige, at en person, der har 
ansøgt fx 16.000 kr., får hele beløbet, eller 
om det skal deles op, så to personer får 
8.000 kr. hver. 

Hvad er den bedste måde at gøre det på?
EF: Jeg synes det er meget svært at 
sige, og det tager også lang tid før det 
kommer igennem til det internationale 
bookermiljø, at i Danmark, der kan man 
ikke bare få penge til hvad som helst. 

Tænker I, at det er vigtigt, at det er mange 
forskellige kapelmestre, der får støtte, eller er 
det bedre, at det er mere kontinuerligt hvem, 
der modtager støtten?
EF: I forhold til JazzDanmark Puljen er det 
helt op til udvalget, for der er ikke nogen 
regler for det. Jeg har dog overhørt flere 
udvalg tale om, at gengangere kan være 
en god ting, for de kan se, at i de her år, 
der ”fyrer den person den bare af”, og så 
kan det være, at vedkommende de næste  
to år primært sidder derhjemme og 
skriver musik og ikke turnéer. Det har de 
forståelse for. Men det kan ændre sig om 
et år, når der kommer nye folk ind. 
I forhold til vores større nationale og in-
ternationale projekter, så er det op til de 
internationale juryer, vi arbejder med, 
hvem der bliver valgt, og de plejer at have 
en god forståelse for, hvad der fungerer 
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Havnbjerg mølle (foto: B.H.)

på lige præcis deres marked. At det så 
nogle gange er det samme orkester, der 
har momentum i både UK og Japan, 
er svært for os at styre. Men også disse 
juryer ændrer sig år for år, så man må 
som kapelmester ikke give op. Tendenser 
skifter hele tiden. 

Jan Harbeck er kapelmester for Jan Harbeck 
Quartet, Live Jive Jungle og Hayburner Big  
Band. Født i Aarhus i 1975, opvokset i Aalborg  
og har siden 1999 boet i København. 
Uddannet som saxofonist ved Det Nordjyske 
Musikkonservatorium og studerede derefter 
på The New School i New York. Han har mod- 
taget prisen for årets jazzalbum, Bent Jædig  
Prisen og senest Ben Webster Prisen 2018. Har 
udgivet 5 plader i eget navn på Stunt Records, 
der alle har været blandt de bedst sælgende 
danske jazzplader i de seneste år. 

Jan Harbeck anbefaler:
”Hvis man ikke før har hørt albummet 
Focus med tenorsaxofonisten Stan Getz,  
kan jeg virkelig anbefale det. 
Musikken er komponeret og arrangeret 
for strygeorkester af Eddie Sauter og 
indspillet i 1961. 
Sauter, der var elev af Béla Bartok, gjorde 
sig især bemærket som komponist og 
arrangør i swingtidens jazzorkestre. Det, 
der gør Focus så 
speciel, er det fan-
tastisk vellykkede 
møde mellem den 
klassiske og rytmiske 
musik, som kaldes 
Third Stream. 
Ofte er kompositionerne i denne stilart 
gennemarrangerede, men på Focus lev-
nede Eddie Sauter i høj grad plads til, at 
Stan Getz skulle improvisere over stryge-
orkestrets nedskrevne musik. Pladens 
første komposition I’m Late, I’m Late er 
inspireret af anden sats fra Bartoks Musik 
for strengeinstrumenter, slagtøj og celeste. 
Det er Sauters hyldest til Bartok.
Jeg synes, pladen er et mesterværk, 
simpelthen”.

Dansk Kapelmesterforening afholdt kur-
sus i november 2019 på Fredericia Musical 
Akademi, som generøst lånte os lokaler, 
pianist, kaffe og studerende mod, at de 
studerende fik oplevet Mr. Firman for fuld 
udblæsning.
Deltagere var Anne Cathrine Kielland 
Lund, Jørgen Lauritsen, Lars Møller, 
Jakob Lau Grove, Jonas Viggo Pedersen 
og Michael Salling. 
Thomas Bay var pianist, Kim Mikkelsen 
bassist, og Jonas Johansen var tovholder 
og trommeslager. Sangerne var de stu-
derende fra akademiet. 
Der var lagt et tætpakket program med 
forskellige sessions. Første dag to sessions 
med sangere og pianist og til sidst en 
session med kordirektion. Og endelig en 
feedbacksession, hvor vi så videoklip, og 
David underviste ud fra det. Så skulle vi 
hurtigt ind til byen og spise for derefter 
at slutte dagen af med at se Klokkeren fra 
Notre Dame på Fredericia Teater. 
Næste dag startede vi med en times kor-
session, så en afd. med rytmegruppe uden 
sangere og en afd. med rytmegruppe med  
sangere og kor. Og til sidst en slags finale- 
koncert, hvor vi spillede en del af ma-
terialet igennem som om det var en 
koncert. Så var vi også godt brugte.

Formand Jesper Grove kom over fra 
København for at overvære afslutningen 
sammen med rektor fra akademiet 
Thomas Agerholm. 
David Firman gav sig fuldt ud og var i 
højt humør
Jonas Johansen

For mig var det mest inspirerende ved 
kurset at få en helt ny erkendelse af, hvor 
dyb en kunstnerisk indsigt der kan ligge  
i forståelsen af dramaets og sangtek-
sternes fortælling, og hvordan dette kan  
være den helt grundlæggende drivkraft 
i en forestilling og det musikalske for-
tolkningsarbejde og i kommunikationen 
med sangere og musikere.
David afspillede nogle eksempler på mu- 
sikalske fortolkninger, hvor ikke mindst 
det ”kontra-intuitive” i fortolkningerne - 
hvor en trist sang fortælles med et smil - 
stod klart frem.
Det var helt tydeligt, at Davids helt store  
motivation ligger i det følsomme samar-
bejde med skuespillere/sangere, hvor 
han er fascineret af skuespillets magi i  
øjeblikket og forsøger at bibeholde 
netop disse kvaliteter igennem al pro-
duktionshurlumhejet.

MUSICALKURSUS 
 I FREDERICIA
med David Firman
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Bølgen

Han er selv et stort dramatisk og komisk 
talent, hvis humoristiske fremstilling  
af musiker-/sanger-/instruktørroller var  
både kosteligt morsomme og tanke-
vækkende.
Lars Møller

Midt i november havde jeg den store 
fornøjelse at være en af deltagerne ved 
kapelmesterforeningens dirigentkursus, 
hvor fokus lå på musical.
Musicalakademiet lagde perfekte rammer 
omkring kurset, hvor vi både arbejdede 
med solosangere, duoer og tutti-ensemble. 
Det hele kompetent akkompagneret af 
Thomas Bay, og sidste dag blev suppleret 
med rytmegruppe, hvor hele kursets 
forrygende arrangør, Jonas Johansen, 
betjente trommerne. Vi afsluttede forløbet 
med en intern koncert for og med alle de 
studerende på Musicalakademiet.
For mig var den største oplevelse at få så 
meget indsigt i musicalens spændende 
og vigtige facetter og samtidig suge til 
mig af David Firmans uudtømmelige 
vidensbank indenfor feltet. Han var meget 
engageret og dedikeret, til alt hvad vi bød 
ind med. Han havde mange konkrete bud 
på, hvor vi skulle lægge fokus, og hvad vi 
hver og én kunne gøre anderledes. Selvom 
flere af os havde mange musicaltimer 
med i bagagen, blev vi alle udfordret og 
sluppet ud på dybt vand i løbet af de 
timer, vi hver især fik på podiet. 
Vi kom også igennem et rimeligt stort  
repertoire på de to dage med 14 mu-
sicalsange fra 10 forskellige musicals. 
Davids store passion var bl.a., at man som  
dirigent/kapelmester altid skal have stor  
respekt for handlingen i musicalen, og  
at handlingen altid kommer først. Pro- 
blemstillinger som samarbejdet mellem  
solister, sangere eller dansere på scenen  
blev uddybet. Også kapelmesterens af- 
gørende rolle i forhold til graven, scenen, 
instruktøren og koreografen blev et vig-
tigt samtaleemne. Han boblede over af 
anekdoter med både spændende og rige 
erfaringer fra sine mange år som førende 
musicaldirigent i London og rundt i ver-

den. Jeg kom meget opløftet hjem fra 
kurset.
Anne Cathrine Kielland Lund

Det var fantastisk at være på mu-
sicaldirigentkursus med David Firman, 
for det åbnede mine øjne for en anden 
måde at se på musikkens rolle i hierarkiet. 
Jeg er flasket op med en underforståelse 
af, at det at realisere komponistens in-
tentioner er vores højeste formål, og 
at tekst og musik har lige høj ret til at 
definere det kunstneriske mål. Men 
David satte det i perspektiv: det vigtigste 
er dén historie, vi vil fortælle. Og nogle 
gange må musikken indordne sig ganske 
drastisk.
Det blev sat på spidsen af, at partitur 
og nodeforlæg i den grad skal tages 
med et gran salt. Når melodien står i 
klaverstemmen, skal man åbenbart regne 
med, at den ikke skal spilles alligevel … 
Det gør nogle ting nemmere, men andre 
ting sværere!
Firman var en fremragende formidler af  
det fokus, situationen har. Han spillede 
den inspirerede instruktør, den indfølte 
skuespiller og den uforstående orkester-
musiker, ofte næsten indenfor samme 
sætning! Og vi skulle kunne samle en 
situation op med alle de benspænd, 
han kunne kaste efter os - om det var at 
ændre et fade-out til en slutakkord, der 
kunne generere et bifald, eller om det 
var at lægge lydeffekter ind i henhold til 
sangteksten.
Og hvad gør man, når koreografen siger: 
”Det er for langsomt” i dit ene øre, mens 
komponisten siger: ”Det er for hurtigt” 
i dit andet? Hold tempoet (eller justér 
det en lillebitte smule ned), men sæt 
trommerne til at lyde mere hektiske 
imens!
Jonas Viggo Pedersen

Kurset var - som ventet - meget givende. 
Muligheden for at tage nogle dage ud af 
kalenderen og fordybe sig i fællesskab 
med kollegaer er et stort privilegium. At 
se, hvordan andre løser en opgave, er 

altid inspirerende og med til at sætte ens 
egne metoder i perspektiv. Derudover 
er det altid sundt at komme tilbage på 
“skolebænken” og blive mindet om, hvor 
der er plads til forbedring.
Det var helt sikkert ikke et direktions-
teknisk kursus. Men det havde jeg så-
mænd heller ikke forventet. Vi fik derimod 
mulighed for at træne med sangere som 
kor. Det var således det menneskelige 
aspekt i arbejdet med musikken, der 
var i højsædet. Og det gjorde det kun 
ekstra interessant, at vores “kaniner” fra 
musicalakademiet var virkelig gode at 
arbejde med. De var både talentfulde, 
ydmyge og meget omstillingsparate. Og 
de var altid friske på at byde ind.
I mit eget arbejde med musicals har jeg 
altid lagt vægt på, at musikken har en 
vigtig rolle i forhold til det dramaturgiske 
- bl.a. så al timing bliver med et musikalsk 
afsæt. Det var derfor en øjenåbner, at 
David Firman lægger meget vægt på, at 
historie og dialog bør være den styrende 
faktor, og at musikken skal tilpasse sig. 
Dette gør helt sikkert, at jeg for fremtiden 
vil være mere påpasselig med at holde på 
mit, når det kommer til diskussioner om 
”korrekt” musikalsk forløb kontra dialog 
osv. Så ja. Det var derfor helt igennem 
et forfriskende forløb. Og jeg kan klart 
anbefale at tage på et af disse kurser - 
uanset indhold kommer man nemlig hjem 
med noget i bagagen.
Jakob Lau Grove

David Firman har dirigeret de originale West 
End-produktioner af Jesus Christ Superstar, 
Evita, Cats, Chicago, Singing in the Rain, The 
Pirates of Penzance og Phantom of the Opera 
m.fl.
Han dirigerede verdenspremieren på Frozen 
Live in Concert og den britiske premiere af 
Pirates of the Caribbean, begge i Albert Hall 
med Royal Philharmonic Orchestra.
Han har dirigeret orkestre i Hannover, Sin-
gapore, Bangkok, Beijing, Sydney, Tokyo, 
Rom, Barcelona, Stockholm, Odense, Aal-
borg, Aarhus, og København. 
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Allerød Musikskole
Nordsjællands UngdomsSymfoniorkester,  
dir. Morten Ryelund
Amatørsymfonikerne   
2 Forårskoncerter,  dir. Kaare Hansen
Amatørsymfonikerne   
2 Sommerkoncerter, dir. Per-Otto Johansson
Jacob Anderskov
Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Jacob Anderskov 
Orkestret ”Resonance”, koncerter i Tyskland og 
Danmark 
Anders Mogensen Music
Turné i Australien, bandet ‘The North’
Anders Mogensen Music
2 koncerter med Hans Ulrik og tyske musikere 
i Berlin
Anders Mogensen Music
Turné til Uzbekistan, bandet ‘The North’
Anders Mogensen Music
Gæsteoptræden med Tim Hagans og Brangwen 
Dance Company i New York
Lotte Anker 
Electric Habitat/Übergangsraum, Copenhagen 
Jazz Festival
ARCO Kammerorkestret af 1992
Vinterkoncert, dir. Erik Jakobsson
Athelas Sinfonietta Copenhagen
Cairo Contemporary Music Days,  
dir. Jesper Nordin
Nikolaj Bentzon
Dirigent og solist på Arte Kronstadt-festivalen, 
Rumænien
Pernille Bévort
2 koncerter med gruppen Radio Bévort
Birkerødkoret   
Dvoraks ’Messe’ og Faurés ’Requiem’,   
dir. Torben H.S. Svendsen
Birkerødkoret   
Brahms ’Ein deutsches Requiem’,   
dir. Torben H.S. Svendsen
Blood Sweat Drum ’n’ Bass Big Band 
The Electro Acoustic BSD’n’BBB, Aarhus 
Festuge, dir. Jens Chr. Jensen
Jakob Bro   
5 koncerter i Japan, Jakob Bro Trio
Jakob Bro   
14 koncerter i 7 europæiske lande, Jacob Bro Trio 
& Quartet
Byens Symfoni
2 koncerter, dir. Andreas Fosdal

Byens Symfoni
2 koncerter, ’Mostly Schubert’,  
dir. René Bjerregaard Nielsen
Camerata Øresund
Projektet ’Dancing around Europe’,  
dir. Peter Spissky
Camerata Øresund
2 koncertprojekter, dir. Peter Spissky
Copenhagen Soloists
3 koncerter, Bachs ’Matthæuspassion’,  
dir. Jonathan Ofir
Copenhagen Soloists
3 koncerter, Mozarts ’Requiem’ og 
Klarinetkoncerten, dir. Jonathan Ofir
Copenhagen Soloists
3 koncerter, Händels ’Messias’,  
dir. Jonathan Ofir
COWBELL
Trioen ’Humair/Koppel/Anderson – Paris 
Abstractions’ (Paris/Kbh./Malmö)
COWBELL   
Winter Jazz 2019, Prøvehallen og Valby 
Kulturhus
COWBELL
Summer Jazz 2019, Prøvehallen og Betty 
Nansen Teatret
Mogens Dahl
Händels ’Messias’, Mogens Dahl Kammerkor
Dansk Amatørorkester Samvirke 
Sommerstævne på Askov Højskole
Dansk Jazzmusiker Forening  
Jazzcamp for børn og unge i efterårsferien
Jakob Davidsen
Koncertprojekterne ’VéloVélo’ og ’Silence Trio 
2’, Copenhagen Jazz Festival
Den Ny Opera
Wagners ’Rhinguldet’, dir. Lars Ole Mathiasen
DUSIKA  
Koncerter i København og Slovenien,  
dir. Christian Øland
Ensemble Hovaldt  
Velgørenhedskoncerter for Reden International 
og Mødrehjælpen
Ensemble MidtVest
Händels ’Messias’,  dir. Carsten Seyer-Hansen
Esbjerg Ensemble
Koncertprojektet ’Vibranding’,  
dir. Arne Balk-Møller
Inge Fabricius
Koncert med Sinfonia Selandia
Foreningen Sange fra Broen
10-års jubilæumskoncert i Nørrebrohallen

UDDELINGER AF 
KOLLEKTIVE MIDLER I 2019
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, sang 
og musikdramatik):

Forårsfilharmonikerne 
Weekendstævne på Askov Højskole,  
dir. Christian Kluxen
Jørgen Fuglebæk
Forårskoncerter, Strygeorkestret Con Fuoco
Peter Piotr Gasior
Færdiggørelse af Ph.d-projekt, Musikakademiet 
i Krakow
Peter Piotr Gasior
Koncert på sommerfestivalen Muzyka w Starym 
Krakowie i Krakow
Gladsaxe Symfoniorkester
Haydns ’Skabelsen’, 2 opførelser,  
dir. Jesper Grove Jørgensen
Global Jazz Explorer Institute
Projekt i Brasilien med Jazz Explorer Trio og big 
bands, dir. Lars Møller
Goldschmidts Musikakademi
3 koncert-events for Stjernekoret
GUIDOPERA
Sommeroperafestival 2019, 4 koncerter og ’La 
Bohème’, dir. Leif Greibe
Emil Hess   
Koncertturnè, Japan
House Rocking Band
‘Thorbjørn Risager & The Black Tornado’, turné 
Canada og USA
Human Entertainment
Nytårskoncerter, Det Jydske 
Underholdningsork., dir. Vagn Egon Jørgensen
Jonas Hunt
Operetten ‘En Nat I Venedig’, Hofteatret
John Høybye
80-års fødselsdagskoncert, Galaksen, Værløse 
JBL Music  
‘New Orleans New Year Jazz Event #7’, 
Pumpehuset
JBL Music
Festivalen ‘Fringe Jazz Fest 2019’
Cesar Joaniquet
Orkestret ’Zero Kestra’, koncert i Paradise, 
Huset
Jonas Johansen
Orkestret ’Blanco y Negro’og pianisten Abel 
Marcel, 3 koncerter
Kasper Bai Music
Koncertturné, ’Maluba Orchestra’
Komponistsammenslutningen ToneArt
Koncerter i Huset og Koncertkirken, Cph. Jazz 
Festival
Jens Klüver
Fejring af 70-års fødselsdag med forskellige 
bands
Koncertforeningens Kor
Sommerkoncert i Tivoli, dir. Steen Lindholm
Kronborg Brass
Forårskoncert, Kulturværftet,  
dir. Steen Nikolaj Hansen
Kronborg Brass
Julekoncert, Helsingør,   
dir. Steen Nikolaj Hansen
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Københavns Bachkor 
Mozarts ’Requiem’, dir. Jan Scheerer
Københavns Bachkor 
Bachs ’Juleoratorium’, kantate 1, 2 og 3,  
dir. Jan Scheerer
Københavns Kantatekor 
Händels ’Messias’, dir. Torben H.S. Svendsen
Københavns Politiorkester
Koncerter Tallinn, Estland, Dannebrog 800 år
Peter Ettrup Larsen
Koncert, The Lebanese Philharmonic Orchestra, 
Beirut
Kjeld Lauritsen
Koncertturné, ’Kjeld Lauritsen Trio’ i Norge og 
Danmark
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
Koncerter, Ebeltoft, Lyngby og Tivoli,  
dir. Damian Iorio
Maglegårds Sogns Menighedsråd
Bachs ’Juleoratorium’, Messiaskirkens 
Koncertkor, dir. Krisztina Vas Nørbæk
Ebbe Munk
Haydns ’Skabelsen’, Københavns Drengekor og 
Barokensemble
Musica Ficta 
5 koncerter, ‘New Light Messiah’, dir. Bo Holten
Musikkorps Sæby
Fælles dag for harmoniorkestre i Nordjylland, 
dir. Peter Harbeck
New York Scandia Symphony 
Koncerter, Scandinavian Music Festival, New 
York City, dir. Dorrit Matson
Nordkraft Big Band
Bigband-Juletræf og Juleshow,  
dir. René Bjerregaard Nielsen
Nulle & Verdensorkestret
Koncerter, Christianshavns Beboerhus
Paradise Jazz  
Koncert, ‘Monday Night Big Band’, Cph. Jazz 
Festival
Mikkel Ploug Trio
Turné i USA, ’Mikkel Ploug Trio’
Posthus Teatret
Koncert, ’Leopoldo Fleming Afro-Caribbean Jazz 
Ensemble’
Publikumsorkesteret
Koncert, Tivolis Koncertsal, dir. Mette Hanskov
Quilombo
Koncerter, ’Mark Solborg Trio feat. Evan Parker 
& Peter Bruun’
Steen Rasmussen  
Koncerter, ’Steen Rasmussen Quinteto’ m/ Joyce 
Moreno
Steen Rasmussen  
Koncerter, ’Steen Rasmussen Quinteto’ m/ 
Josefine Cronholm, Madrid og Kbh.
Mathias Reumert
Koncert med EKKOZONE, Nordisk 
Kammermusikfestival
Roskilde Domkirkes Kor
Mozarts C-mol Messe, dir. Kristian Olesen

Rudersdal Koret
Dvoraks ’Stabat Mater’, dir. Torsten Mariegaard
Rudersdal Koret
Bachs ’Juleoratorium’, dir. Torsten Mariegaard
Rødovre Concert Band
Koncerter, dir. Peter Ettrup Larsen
Sokkelund Sangkor 
Bachs ’Juleoratoriet’, Garnisons Kirke, dir. 
Morten Schuldt-Jensen
STINE C
Hakon Børresens opera ’Den Kongelige Gæst’, 
dir. Leif Greibe
Studenter-Sangforeningen
Koncertturné til Færøerne, dir. Jørgen Fuglebæk
SVIN
Værket ’Elegi’ med Århus Sinfonietta under 
Aarhus Festuge
SymfUni
Koncertrejse til Berlin, dir. Rose Munk Heiberg
Teatret Gorgerne  
Musicalen ’Chicago’, Galaksen, Værløse,   
dir. David T. Mortensen
Theatre of Voices
Turné til Færøerne, Island og Grønland,  
dir Paul Hillier
Tritonus-koret
Julemesse for sopransolist, kor og bigband,  
dir. Jakob Høgsbro
Universitetskoret Lille MUKO 
Sommerturné til England,  
dir. Jesper Grove Jørgensen
Viborg Big Band
Skoleprojekt med Jens Klüvers sange,  
dir. Jens Klüver
Niels Vincentz
Koncerter, trioen Vincentz, Hart & Brown
Nenia Zenana
MUKO, 4 koncerter i Kbh. og Uppsala
Aarhus Jazz Orchestra
Værket ’Songs To The Green Land’,  
dir. Carsten Seyer-Hansen

Støtte til 102 projekter         Ialt uddelt: 627.116

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

A Love Supreme
Album, ’Søren Siegumfeldt String Swing – This 
is Mischiya Lake’
Jacob Anderskov
Album, Jacob Anderskov ‘KINETICS + EVAN 
PARKER’
Anders Mogensen Music
CD, ‘Walt Weiskopff European Quartet’
Pernille Bévort
Vinyl, ‘Gopler og andre Urovækkende 
Fænomener’, digital Ibook
Niels Borksand
CD, Værker af Hakon Børresen, Ruse 
Philharmonic Orchestra 

Jorge Cordero
Album, ‘Jorge Cordero & Los Gran Daneses’
Christina Dahl
CD, ‘Christina Dahl Kvartet’
Jakob Davidsen
CD, Jakob Davidsens Kammerat Orkester og 
Figura Ensemble
House Rocking Band
Album, Thorbjørn Risager & The Black Tornado
Jakob Høgsbro
CD, nordisk musik med ensemblet Vox Humana
Jan Harbeck Music
CD, Jan Harbeck Quartet, ’The Sound – The 
Rhythm’
Jonas Johansen
Dokumentarfilm, Steen Rasmussen Quinteto på 
Café Central, Madrid
Kasper Bai Music
Debutalbum, ’Maluba Orchestra’
Niclas Knudsen
LP, ’Niclas Knudsen – Alt er ego’
Kira Martini
CD, septetten ’MARTINI*S’
MichaelBlicher.dk
Album, Blicher Hemmer Gadd ”Get that motor 
runnin”
Hasse Poulsen
CD, ‘Not Married Anymore’
Anders Skibsted
CD, nyt værk for ensemblet ‘Erhværv’
Viggo Steincke
Lyd/videooptagelse, Korprojektet REJSEN
Jesper Thilo
CD, Jesper Thilo Kvartet
TW Musik
Torben Westergaard m/ TrioMio, 
børnemusikprojektet ’Kirsebærsne’
John Uldall
CD, nye viser
John Uldall
CD, Triojazz
Emil de Waal
Album, ’Emil de Waal+ Spejderrobot’

Støtte til 25 produktioner    Ialt uddelt: 190.500

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

Dansk Kapelmesterforenings Musical 
Dirigentkursus 2019
Christian Hørbov-Meier, Bo Lundby-Jæger

Støtte til 4 formål                    Ialt uddelt: 59.557

Samlet er der til 131 projekter og studieformål i 
alt bevilget og udbetalt kr. 877.173 til musik- 
fremmende foranstaltninger og uddannelses-
mæssige formål.

Peder Kragerup, kasserer



NYE UDGIVELSER
NIKOLAJ BENTZON 
- NY NODEUDGIVELSE
Jazz Piano for Classical Pianists

”Via mit samarbejde 
med forskellige klassisk
uddannede pianister er
jeg den senere tid blevet
opmærksom på, at der 
godt kunne være et lille
tomrum, jeg kunne kile 
mig ind på med min nye nodeudgivelse 
Jazz Piano for Classical Pianists. 
12 solo-stykker af egen avl. Som pianist 
vil man via den detaljerede nodesats 
kunne gå til musikken, som man går til 
den klassiske musik, og en planlagt sup-
plerende indspilning vil blive en form  
for pædagogisk støtte til f.eks. pianist-
studerende ved konservatorierne.
Musikken har dog ikke alene et pæda-
gogisk sigte - ellers ville den jo heller ikke 
være interessant at give sig i kast med”.
Udkommet på Bentzon Music 1. februar.

SØREN SIEGUMFELDT 
- NY CD
This Is Meschiya Lake

”Ved Danish Music 
Awards-festen i 
Bremen i november 
gik Årets Bedste Vokaljazzalbum til Søren.
Hans band String Swing rummer bl.a. 
guitaristen Jacob Fischer, pianisten Peter 
Rosendal og basunveteranen Ole Fessor 
Lindgreen. Som solister høres Peter Fugl-
sang på klarinet og Bjørn Ingelstam på 
trompet.
De spiller en række sange, som New 
Orleans-fænomenet Meschiya Lake og 
Søren Siegumfeldt har skrevet sammen, 
foruden klassikere af bl.a. Nick Cave og 
Leonard Cohen”.
Udgivet på Stunt Records

NIELS BORKSAND 
- NY CD
Hakon Børresen (1876 - 1954 )

”Hakon Børresen 
kaldte jeg den glemte 
komponist i bio-
grafien, jeg skrev om 
ham. Med bogen 
følger en cd med et 
repræsentativt uddrag af hans værker.
Ældre indspilninger: Tenna (Frederiksen) 
Krafts indspilning fra 1921 af vuggevisen
fra Kaddara. Og Laurits Melchiors af en  
anden arie fra operaen. Flere eksempler 
fra denne opera fra min komplette ind- 
spilning af den. Desuden ny indspilninger 
Ouverturen til Den Kgl. Gæst og 1. ind- 
spilning af koncertouverturen Norman-
nerne.
Denne cd er nu udgivet som en selv-
stændig publikation i et forsøg på at vinde 
flere lyttere til disse herlige senromantiske 
værker”.

TORBEN WESTERGAARD 
- NY CD
The Gori Project

Medvirkende: 
Eunhee Choi 최은희  
(KR)  - gayagum, 
Byunggil Choi 최병길 (KR) - Koreansk 
percussion, Jacob Andersen - percussion, 
Torben Westergaard - bas, keyboard, vokal,  
René Damsbak - trumpet & electronics.
”The Gori Project - Gori betyder ’ring’ - er  
et interkulturelt musikalsk møde mellem  
Danmark og Sydkorea. Gennem mellem- 
menneskelig relation - og med udgangs-
punkt i mine kompositioner og musikalske  
skitser - søgte vi en kulturel sammen-
smeltning i jagten på et nyt fælles mu- 
sikalsk udtryk. De to sydkoreanske mu-
sikere var af JazzDanmark inviteret hertil 
som ’artists in residence’ i sept. 2019”. 
Udkom i marts på forlaget TWMUSIK016

ESTHER BOBROVA og  
UFFE LANGE 
- NY BOGUDGIVELSE

Rytmikeren Bruckner

Forfatter: Uffe Lange. Es- 
ther Bobrova: nodesats 
af 232 nodeeksempler.
”Bogens idé er, at rytmen 
i Bruckners musik er  
ganske upåagtet, både i 

opførelser af hans symfonier og i littera-
turen om dem. Dette skyldes, at den tra-
ditionelle musiklitteratur fokuserer meget 
lidt på musikkens rytme, og at Bruckners 
musik altid betragtes fra helt andre syns-
vinkler.
Bogen vil være til gavn for både dirigenter, 
musikforskere og musikstuderende”. 
Udkommet på forlaget Multivers.

JOHN FRANDSEN OG 
ANDREAS VETÖ 
- NY CD
Beethovens Complete 
Symphonies

”Ádám Fischers og 
Danmarks Under-
holdningsorkesters forrygende cd-boks 
med alle ni Beethoven Symfonier. 
Indspilningerne fandt sted i de dramatiske  
år efter orkestrets afsked med Danmarks 
Radio. Projektet bærer præg af den fan- 
denivoldskhed, der har kendetegnet mu-
sikernes og Fischers kamp for at holde 
orkestret i live. Deres samarbejde har varet 
i 22 år, og begge parter kender hinanden 
og elsker hinanden! 
Passionen og udtryksviljen klinger i hver  
frase, og energien i fortolkningerne er ene- 
stående. I januar blev det offentliggjort, 
at cd’en vandt dette års prestigefyldte 
ICMA Award i kategorien “symfonisk 
musik”. Danmarks eneste musikerejede 
kammerorkester slog alle de store in-
ternationale navne af banen”. 
John Frandsen har ledet optagelserne og 
redigeret hele projektet. Andreas Vetö er 
musikchef”.  Udgivet på Naxos


