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Leder
Ole Helby

Fremsynet fusion
af AAK og IAK
Den 4. oktober besluttede repræsentantskaberne i
Akademikernes A-kasse (AAK) og Ingeniørernes Akasse (IAK) at fusionere med virkning fra 1. juli 2013.
Beslutningen blev truffet på baggrund af en lang og
kvalificeret proces og vil utvivlsomt medføre en styrkelse
af A-kassens drift, beskæftigelsesmæssige effekt og
politiske legitimitet. På de indre linjer er fusionen ligeledes så grundigt gennemtænkt og forberedt, at det giver
fordele for både for små og store organisationer. DMpF
er således fortsat repræsenteret i bestyrelsen for den
nye A-kasse, der med 175.000 medlemmer bliver en af
Danmarks absolut største.
Fordelene handler for det enkelte medlem både om pris
og kvalitet; det er ganske enkelt billigere at drive én
stor A-kasse end to mellemstore. Dermed kan den nye
A-kasse også i fremtiden fastholde et lavt kontingent.
Samtidig opnås et bedre fagligt miljø, når vi samler to Akassers specialister i jobrådgivning og dagpengeregler. På
den måde bliver det muligt at yde endnu mere kvalificeret rådgivning målrettet medlemmernes fag og arbejdsmarked. Konkret får den nye A-kasse en størrelse, hvor
vi udover hovedkontoret i København kan opprioritere
kontorerne i Aalborg, Odense og Aarhus og endda åbne
et helt nyt kontor i Esbjerg.
På organisationsplan er det de strategiske fordele, der
falder i øjnene. Den nye A-kasse får den nødvendige
tyngde til at kunne markere sig i forhold til det politiske
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system. Udgangspunktet for at præge og udvikle den
måde, de danske A-kasser fungerer på, bliver ligeledes
markant forbedret. På de højtuddannedes område må
det endvidere forventes, at den nye A-kasse kan føre til
yderligere tilpasninger i antallet af A-kasser. Under alle
omstændigheder er det bemærkelsesværdigt, at fusionen omfatter to A-kasser, der begge har været i fremdrift gennem mange år. Fusionen er altså ikke drevet af
nød, men derimod af politisk vilje til at skabe fordele for
vores medlemmer og fremtidssikre vores organisation
til at være på forkant med de krav, vi bliver mødt med
fra vores lovgivere og fra det arbejdsmarked, som vores
medlemmer agerer på.
De ansatte på musikskolerne og de konservatoriestuderende har deres naturlige plads i den nye stærke A-kasse
for højtuddannede, som tilmed er den billigste i sin
klasse. For studerende er det ligefrem gratis, så her er der
ikke grund til at tøve med at melde sig ind. Og melder
du dig som studerende ind senest 12 måneder før, du
er færdig med din uddannelse, får du dagpenge fra dag
ét, hvis du bliver ledig efter endt uddannelse. Ellers skal
du vente en måned, og 14.000 kr. er jo også en slags
penge.
Der er lagt op til strategisk styrkelse og stordriftsfordele, når Akademikernes og Ingeniørernes Akasse fusionerer. Navnet på den nye a-kasse forventes
at ligge fast inden udgangen af 2012. ■
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Hvad er ..?

Af Birgitte Schade
og Charlotte Mejlbjerg
FOTOS: TORBEN MOUGAARD

Mesterlære

- den historiske baggrund
”Jeg havde violin Andersen - han slog os oven i hovedet med buen, med den ende hvor krogen var. Det gjorde
niller naller. Jeg fik aldrig lært at spille.” (Fra privat mail)
”Hans uforlignelige musikerskab, parret med en ligeså uforlignelig og alsidig intelligens og en utrættelig arbejdsenergi, har bragt ham til et musikalsk bevidsthedsniveau, der ligger langt ud over hvad, jeg havde forestillet mig muligt. […] Den mand har hjulpet mig med at flytte nogle grænser!”
Peter Bastian om dirigenten Sergiu Celibidache. Ind i Musikken (1987) s. 11 og s.132

Historier om musikundervisere er der mange af. Nogle
af dem hører til i kategorien frygtelige lærere, andre i
kategorien fantastiske lærere. Når vi i hverdagen bruger
ordet mesterlære i forbindelse med musikundervisning,
er det ofte med den førstnævnte kategori i baghovedet,
og det er ikke usædvanligt, at mesterlære bruges som
synonym for en gammeldags, forældet og konserverende
undervisningsform.
I pædagogisk sammenhæng er mesterlære imidlertid et
begreb, der har vidt forskellig betydning, alt efter hvilket
perspektiv man anlægger, såsom mesterlære i relation
til undervisnings- og uddannelses forhold, historiske
forhold, læringssystemer, håndværksfaglige færdigheder
og sociale forhold.
I denne artikel sættes der fokus på mesterlærens historiske baggrund. Efterfølgende artikler vil beskæftige sig
med andre aspekter af mesterlæren: ”Mesterlære - et
pædagogisk perspektiv”, ”Øvning”, ”Stilladsering – om
mesterlærebaserede undervisningsstrategier” og ”Tavs
viden”.
Mesterlærens oprindelse
Mesterlære som måde at tilegne sig et håndværk har en
lang tradition bag sig. Nogle af de tidligste spor finder
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man i Babylon, hvor Hammurabis lov fra 1780 f.Kr.
foreskriver, at håndværkere har pligt til at oplære yngre
generationer i deres håndværk.
I Europa har mesterlæren været kendt siden det
13. århundrede, og i Danmark optræder mesterlære
som formaliseret uddannelse fra det 14. århundrede.
På dette tidspunkt havde håndværkerne organiseret sig
i forskellige lav, som var faglige sammenslutninger, der
overvågede, at fagets traditioner og faglige standarder
blev overholdt.
Lavene bestemte læretiden, lærlingens løn- og arbejdsvilkår samt hvilke discipliner lærlingene skulle lære. Læretiden afsluttedes med en svendeprøve, hvor lavet tog stilling til, om lærlingen havde de nødvendige færdigheder.
Ansvaret for uddannelsen lå hos den enkelte håndværksmester, som både tog sig af elevens teoretiske og praktiske oplæring. Svendeprøven afspejlede derfor ikke kun
elevens dygtighed, men også mesterens faglige niveau.
Mesterlæren handlede ikke kun om videregivelse af færdigheder og viden, men rummede også et vigtigt socialt
aspekt, hvor det at komme i lære betød, at man blev
socialiseret ind i en bestemt rolle og plads som borger i
samfundet. Mesterlæren som begreb kan derfor ses både
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som et udtryk for en bestemt uddannelsesmæssig struktur og som et udtryk for bestemte syn på opdragelsen.
Når den unge kom i lære, typisk i 13-14 års alderen, flyttede han ind hos mesteren. Han boede, spiste og arbejde
sammen med mesteren, og mesteren overtog på sin vis
forældrenes opdragelsesansvar. Lærlingen var altså på
godt og ondt afhængig af mesteren, både i forhold til de
opdragelsesmetoder han blev udsat for, og i forhold til
det faglige udbytte han fik af uddannelsen. Indtil midten
af det 19. århundrede garanterede lavene dog en vis
kvalitet i uddannelsen.
I 1857 blev næringsloven liberaliseret. Dette betød blandt
andet, at enhver der havde lyst - faglært eller ufaglært
- kunne kalde sig mester, og i forlængelse heraf blev
svende- og mesterprøver afskaffet. Mesterlæren i dens
oprindelige betydning forsvandt og lavene gik i opløsning.
Stadsmusikantvæsenet
De professionelle musikere dannede ikke lav i Danmark,
men datidens brancheorganisation, Stadsmusikantvæsenet, var på mange måder at sammenligne med lavsvæsenet.
Stadsmusikantvæsenet blev etableret i løbet af det 16.
århundrede og beroede på, at musikere gennem tildeling af kongelige privilegier fik eneret til at levere musik
indenfor nøje afgrænsede distrikter. Stadsmusikanten
havde pligt til og monopol på at levere kirkemusik, at
spille til bryllupper og andre private fester, at spille ved
officielle sammenkomster og højtideligheder, at skaffe
skibstrompeterer til flåden, at undervise i latinskolen samt
at tilbyde privatundervisning til hoffet, adelen, borgere
og bønder. Herudover havde han pligt til at ansætte et
antal svende samt forestå oplæring af lærlinge.
Stadsmusikantens monopol på musikudøvelsen lod sig
ikke håndhæve uden problemer, og ofte gik bølgerne
højt når fuskere, rejsende virtuoser og dansemestre gik
stadsmusikanten i bedene. Der berettes om slagsmål,
sønderslagne eller konfiskerede instrumenter, tilkaldelse
af ordensmagten, retssager og bødestraf.
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Lærlingen
”Udi bemelte Friderich Bechs Lære Aar skal hand
findes at være sin Hosbond hørig og lydig, tro og
flittig, samt søge og see paa sin Hosbonds gafn og
beste, og ey nogen thid ved Nat eller Dag at blive
eller udeblive af sin Hosbonds Huus uden hans
Ville og Tilladelse, og i alle Maader sig saaledes
forholde, som det en skikkelig og ærlig Lære Dreng
vel sømmer og anstaar.”
(Uddrag fra lærlingekontrakt anno 1767, Dansk Musik Tidsskrift. 1937 - 05, s. 88 – 89)

Uddannelsen af de kommende musikere var organiseret
på samme måde som lavenes mesterlære:
• Størstedelen af oplæringen foregik i praksis.
• Lærlingen boede i læretiden under samme tag som
stadsmusikanten, og læretiden blev afsluttet med en
svendeprøve.
• Ansvaret for uddannelsen lå hos den enkelte stadsmusikant, som både tog sig af den teoretiske og den
praktiske oplæring.
• Der fandtes overordnede standarder for oplæringen,
formuleret af folk indenfor standen.
De sachsiske musikanters artikler fra 1653 foreskrev
hovedlinjerne for uddannelsen således:
”En lærling skal være ægtefødt og straffri. Drengen
skal undervises på mange instrumenter, såvel blæsere
som slagtøj, men uærlige instrumenter som sækkepibe, vædderhorn, lire og triangel må ikke forekomme.
Læretiden skal vare mindst fem år.”
Herudover indeholdt artiklerne en række bestemmelser
om god opførsel, eksempelvis at læredrenge og svende
skal være lydige over for deres mester, opføre sig skikkeligt, og ikke spille sammen med fuskere. (Fra Koudal
2000, s.231)
8
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8 Mesteren
Datidens mester havde en enorm indflydelse på elevens
udbytte af læretiden: Han var eneansvarlig for selve
undervisningens indhold og påtog sig i de fleste tilfælde
også ansvaret for lærlingens generelle opdragelse, som
blev forvaltet med de opdragelsesmetoder, mesteren
fandt passende.
Som musiker var datidens mester en bredt funderet musiker, der kunne levere musik ved stort set alle typer af begivenheder. I midten af 1700-tallet vandt kunstmusikken
imidlertid indpas i det danske musikliv, og der blev stillet
betydeligt større krav til den enkelte musikers instrumentale færdigheder. Stadsmusikerens monopol på musikudøvelse og uddannelse fik trange kår, og man begyndte at
betragte mesterlæren som forældet, først og fremmest
fordi den ikke kunne honorere de krav, kunstmusikken
stillede til de udøvende musikere. Således kunne man i
1748 læse følgende:

”(Stads) Musikanterne, saadanne som de gemeenlig ere, kand man ikke kalde studerende; men
Hand-Verks Folk i Musiken. At kunde gnie en Fiol,
blæse en Hautbois, stryge en Bass, larme i en Basune, er endnu langt fra ikke at forstaae Musiken:
der er saa stor Forskæl imellem, som at tale et
Sprog nogenlunde, og at forstaae Sprog-Kunsten
til Gavns.”
(Fra Eilschovs Philosophiske Breve, København 1748, s. 325;
her citeret efter Koudal, s. 236)

Omkring samme tid begyndte man at kunne mærke, at
bønder og borgere havde nydt godt af stadsmusikantens
forpligtelse til at tilbyde privat undervisning. En stor del
af befolkningen var i stand til selv at spille, og mange steder var man utilfredse med at skulle betale stadsmusikanten for at spille ved private fester, når man havde naboer,
familie eller bekendte, der kunne varetage opgaven. I år
1800 blev stadsmusikantens embede slået sammen med
organistembedet og musikernæringen på landet givet fri.
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Stadsmusikantvæsenets epoke sluttede hermed cirka 50
år før lavsvæsenet.
Det er interessant, at mesterlæren indenfor musikkens verden blev betragtet som gammeldags allerede i
1700-tallet. Det gammeldags i denne forbindelse henviser næppe til selve metoden, men snarere til det forhold,
at stadsmusikantens formål med uddannelsen, nemlig
at gøre lærlingen i stand til at levere musik til alle former
for begivenheder, ikke længere var i overensstemmelse
med de krav, samtiden stillede til musikerne. Det nye
mesterideal var den specialiserede mester, fagmusikeren
og kunstneren der kunne udfolde sig virtuost på ét instrument i modsætning til stadsmusikanten, som var den
bredt funderede mester, musikant og håndværker.
Ser man på kravene til nutidens musikskoleundervisere,
ser det umiddelbart ud til, at datidens mesterideal om et
alsidigt musikerskab igen har vundet indpas på undervisningsscenen, og måske er det et forsøg værd at indkredse og diskutere de krav, nutidens samfund stiller til
den enkelte musikskoleunderviser – både som pædagog
og udøvende musiker. ■

Litteratur:
Encyclopedia Britannica, netudgave:
http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/30748/apprenticeship#)
Jens Henrik Koudal (2000)
For borgere og bønder – Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660 – 1800.
Museum Tusculanums Forlag, Københavns
Universitet
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Spil klaver med Finn
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Finn Kornebæk

24 julemelodier arrangeret for klaver
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Spil klaver
med Finn

Spil klaver med Finn

20 populære melodier arrangeret for klaver

JULEHÆFTET
Blues in C (Kornebæk)
Can’t Buy Me Love (Lennon & McCartney)

Vejl. pris kr. 199,00 (inkl. moms) | Hæfte med ilagt cd
Becifrede klaverarrangementer med fingersætning

for begyndere og øvede
i alle aldre
CD
VEDLAGT

24 julemelodier
Finn Kornebæk
arrangeret
for klaver

er
alle arrangement
indspillet af
Finn Kornebæk

Det var en lørdag aften (trad.)
Greensleeves (trad.)
Klaverstykke nr. 1 (Kornebæk)
Like My Wife (Kornebæk)
Love Story (Lai)
Memory (Lloyd Webber)
Mercy, Mercy, Mercy (Zawinul)
My Heart Will Go On (Horner)
Nocturne (Taube)
Oh, I Love You (Kornebæk)
Please, Say That You Love Me (Kornebæk)
Puff The Magic Dragon (Yarrow
& Lipton)
ementer
Riverside (Obel)
alle arrang
af
Speak Softly Love (Rota)
indspillet
Tom Dooley (Guard)
bæk
Tuxedo Junction (Hawkins, Johnson
Finn Korne
& Dash)
Yesterday (Lennon & McCartney)

Spil klaver
med Finn

CD

VEDLAGT

for begyndere
og øvede
i alle aldre
20 melodier
arrangeret
for klaver

Satserne i dette hæfte er tænkt som et supplement til
klaverundervisningen og selvstudium for begyndere og øvede
elever i alle aldre. Repertoiret er bredt og variationen af de valgte
melodier er stor, så her er noget for enhver smag – også selv om
man ikke går til undervisning mere.
Cd med alle arrangementer indspillet af Finn Kornebæk er
vedlagt.
Tormod Vinsand
Jazzbecifring på klaver
Vejl. pris kr. 229,00

WH31326 –
ISBN 978-87-

598-2257-9
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WILHeLM HaNSeN

NYHED

MuSIKFORLaG

WH 31326_omslag.indd 1
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Jens Hartmann og
Hans Ulrik
Lær at spille saxofon 2
Vejl. pris kr. 259,00

Børnenes
Favoritter 2

Jens Hartmann
og
Hans Ulrik

Vejl. pris kr. 199,00
(inkl. moms)

Lær at spille

SAXOFON 2

Børnenes Favoritter 2 følger succesen op
fra første bind i serien, og Linda Lehun
præsenterer her yderligere 132 sange, som
henvender sig til sangglade børn og voksne.
Anne Lassen har illustreret.
Becifret melodilinie med tekst.
30,4 mm

2

cd’er
vedlagt

297 + 3 +1 mm
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Blandt ølhunde og månestråler

WH31405
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& improvisation

l a n dt

WH31280_Hartmann_Ulrik_Saxofonskole_2_omslag.indd 1
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Blandt ølhunde og månestråler
130 danske revysange i noder, tekst og billeder
Vejl. pris kr. 299,00 (inkl. moms)
Indbundet, 400 sider med mange illustrationer
Blandt Ølhunde og Månestråler er den første samlede
udgivelse af udvalgte revyviser fra 1849 til vore dage.
Gennem revyviserne oplever vi et stykke danmarkshistorie, og da de her præsenteres kronologisk, kan
de samtidig give et indtryk af periodernes skiftende
udtryksformer såvel på det tekstmæssige som på det
musikalske område.
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Interview

Lotte Heise
- helt klassisk

Af Kirsten
Brunbech
Foto: Erik Norsker
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Hvis folk hørte mere klassisk musik, ville der være mindre
vold, mener Lotte Heise. ”Man kan jo ikke gå ud og banke
nogen, når man har hørt Mozart!” Modus mødte hende
til et interview en kold og forblæst efterårsdag i DR Byen,
hvor de populære radioprogrammer: “Lotte Heise – Helt
Klassisk” bliver indspillet.
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En sen fredag eftermiddag står Lotte Heise i
DR Byens højloftede reception. Hun er lige
ankommet i taxa, da Modus’ reporterteam
møder hende, og hun ser meget træt ud,
da fotografen foreslår at gå udenfor i blæsten for at tage et billede til artiklen her.
”Du får ét billede, og så er det slut”, udbryder hun med fast stemme. Det viser
sig, at hun har været i gang siden klokken halv fem i morges, hvor hun tog
fra Aarhus til DR Byen for at indspille
programmet til lørdagens udsendelse,
derefter hos L’Oreal og lave et af sine
berømte talkshows, så til et arrangement for Røde Kors, og så tilbage til
DR Byen for at møde os.
Efter fotoseancen går vi ind i det
store blå koncerthus, hvor hun med
sin kode trykker os ind, og fotografen får alligevel lov til følge med op
for at tage et billede af hende i det
store P2-redaktionslokale. På vejen
hilser hun hjerteligt og hjemmevant på folk, vi møder i elevatoren
og på gangene.
Bagefter sætter vi os ind i et lille rum med
glasvægge. Her fortæller radioværten med sin karakteristiske dybe stemme i et tempo, der nok må betegnes
som prestissimo, om sin store kærlighed til den klassiske
musik. Hun er jo kendt som en meget udadvendt og
højttalende person, men i sine radioprogrammer prøver
hun at være udadvendt på den stille måde – og videregive denne kærlighed til andre mennesker.
Musikformidling
Lotte Heise har spillet klaver og guitar som barn men
føler sig hæmmet af et instrument, når hun skal udtrykke
sig - og vil derfor hellere snakke og fortælle om musik
end spille selv, siger hun.
På kort tid blev lyttertallet fordoblet, da hun for to år
siden begyndte at præsentere klassisk musik på P2.
Hver lørdag eftermiddag har man på DAB-radioen kunnet høre hende fortælle om og spille musik af de store
mestre. Hun er fuld af respekt for de andre P2-værters
enorme viden - ”men min force er, at jeg ved rigtig
meget og er utrolig god til at formidle det, så almindelige
mennesker forstår det. Musikformidling handler om at
bibringe andre mennesker en glæde ved det, i stedet for
at give dem en fornemmelse af, at de er dumme. Jeg
tror, at jeg giver folk lyst til at høre noget mere musik”,
siger hun og forklarer, at hun ikke kan alle årstal udenad
– men til gengæld er god til at huske anekdoter, som for
eksempel fra ”Mozarts breve”, hvor han skriver til sin
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Lotte Heise
på

P2-redaktio
nen.

søster: ”Kære Nannerl, her, hvor jeg bor, er der meget
specielt. Ovenover bor der en fagottist, ved siden af bor
der en musiklærer, som underviser børn i violin hver dag.
Nedenunder, en, der øver på klaver, det er meget inspirerende!”
”Det er en lille historie, som er sand, og som jeg kan
spinde ender på ustandseligt. Mozarts musik er helt unik.
Han var genial og må have været i tæt kontakt med gud
for at kunne komponere så smukt”.
Dirigenter lever længe
Også orkesterdirigenter har Lotte Heise kastet sin kærlighed på, og hun tøver ikke med at erklære, at hun selv
vil være dirigent i sit næste liv. Hun mener, dirigenter
bliver meget gamle, fordi de har sådan et fantastisk liv
foran et orkester: ”De står dér og har hele magten, og
de får enormt meget af orkesteret – de giver selvfølgelig
også meget. Min mor, der har lært mig så meget om
musik, har fortalt om, hvad der får musikerne til at yde
deres bedste; under den gamle jødiske dirigent Bruno
Walter gjorde de det af kærlighed til ham, de kunne
mærke hans store kærlighed til musikken. Når musikerne ydede deres bedste overfor Herbert Von Karajan,
gjorde de det af respekt, fordi han var så kompetent. Når
musikerne ydede deres ypperste under Arturo Toscanini, den store italienske dirigent, så gjorde de det af
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Interview

Lotte Heise
• Født den 12. juni 1959
• Forfatter, foredragsholder, entertainer, skuespiller og tidligere fotomodel
• Radiovært på P2-programmet,
”Lotte Heise – Helt Klassisk”, som
sendes lørdag kl. 16-18 på DABradio.
• Modtog i 2002 Aarhus Kommunes
ligestillingspris

Lotte Heise og artiklens forfatter i DR Byen.

8 angst (han var så skrap), men til gengæld var det ham,
der ved en stor symfoni, hvor førsteviolinistens e-streng
sprænger fjorten takter før, koncerten er færdig, ”slam”,
ser på violinisten og beroligende siger: ”Du har ikke brug
for e-strengen mere, før koncerten er færdig!” – Han
kunne hele partituret inde i hovedet!”
Der er tilsyneladende ingen ende på alle de musikanekdoter, Lotte Heise har inde i sit hoved. Det er som
at trykke på en knap, så kommer de sprøjtende ud. Og
hendes evne til begejstring virker meget smittende og er
nok også en af grundene til det høje lyttertal.
Man skal smage på opera
”Det er så magisk at gå ind i et studie og fortælle nogle
historier, hvor folk ikke kan se noget men selv skal
danne alle billederne oppe i hovedet. Tidligere troede
jeg ikke, der var noget sjovere end at stå på en scene,
men det her er tæt på en delt førsteplads”, forklarer
hun.
Selv bruger Lotte Heise musikken til rigtig mange ting;
til at slappe af på, før hun skal optræde, til at græde,
når de svære følelser presser på. Bach bruger hun til at
rense hjernen, Wagner til at føle de store følelser, og
Mozart bliver man glad i bøtten af. Og så elsker hun i
det hele taget bare at lytte til klassisk musik. De nyere
komponister er hun ikke så vild med. ”Jeg stopper efter
Mahler. Jeg har gjort mig umage med Stravinsky og
Britten, men så er jeg også ved at være træt”, erklærer
hun.
Til januar skal hun være den nye Opera Bravo-vært med
hele 46 kommende radioprogrammer.
Lotte Heise har også lige skrevet en kæmpe operabog,

10

• Udgav i oktober 2012 ”Lottes
OPERAbog” på Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck

hvor hun gennemgår 41 operaer og komponister.
Formålet er at lokke folk til at lytte til opera og få den
samme fantastiske oplevelse ud af det, som hun selv har.
”Det er synd, at det er omgærdet af så mange snobbede ritualer, for det, der sker i opera, er i hvert fald ikke
snobbet; de bedrager hinanden, de horer, de bliver gift,
de slår ihjel, de elsker, så de er ved at blive vanvittige,
de vil have magt. De er frygtelige de mennesker, og det
skal der ikke være noget fordækt i. Opera skal bare være
overvældende”, erklærer hun begejstret og forklarer:
”Opera er enormt saftigt. Man skal smage på opera,
ligesom når man kysser nogen eller drikker et godt glas
vin. Det er et fantastisk univers. Du går ind i mørket, og
så sidder du dér, og du er fuldstændig beriget, når du
kommer ud”. Selv var hun kun ti år, da hun hørte Tristan
og Isolde første gang.
Haydn mod hormoner
Det er fra sin mor, Lotte Heise har fået den store kærlighed til klassisk musik. Moderen spillede klaver og var
gymnasielærer i dansk og tysk, musikken var en hobby.
”Hvis min mor skulle have undervist eleverne i musik,
havde hun slået dem ihjel – var blevet anklaget for
mord”, mener Lotte Heise og fortsætter, ”men hun
brugte musikken bevidst i sin undervisning. Mandag
morgen havde hun 3.x i matematik. Det var svært at få
ørenlyd. De var så hormonelle, at det var helt åndssvagt
- oppe at køre efter weekendens udskejelser. Så startede
hun hver eneste time med at spille ti minutter Haydn
eller Mozart – og så kunne hun undervise i femogtredve
minutter dybt koncentreret. De slappede helt af, det var
meget tydeligt. – Det er dét, musik kan.

november 12 : modus

Da mine drenge var små, faldt de i søvn til en Mozartsonate. Da de blev større, sagde de, kan vi ikke lige spille
den i aften, for jeg er lidt stresset! – De vidste, det havde
en god effekt på dem”.
Musikskoler er super vigtige
Lotte Heise er mor til to femtenårige tvillinger, Joachim
og Christian. De har begge gået til undervisning på Aarhus Musikskole i mange år. Joachim har spillet suzukiviolin, siden han var fem år, og Christian har spillet klaver
– men holder lige nu en ”teenage-pause”.
”Det med musikken har helt været deres eget valg. Man
skal aldrig tvinge folk til musik – heller ikke til kærlighed”, funderer hun.
De danske musikskoler har en meget høj stjerne hos
Lotte Heise, og hun erklærer resolut: ”Jeg vil personligt
sige, at jeg vil lænke mig selv til Christiansborg, hvis der
bliver en beslutning om at lukke musikskoler i Danmark!
Noget af det, der er super vigtigt, er, at vi har nogle musikskoler i Danmark. Og tanken om, at de kunne lukke
eller blive sparet væk, synes jeg, er noget af det værste,
der kunne ske”.
Musikskolelærer Jan Matthiesen, som nu underviser
hendes søn, Joachim, på tiende år på Aarhus Musikskole,
er nok medvirkende årsag til moderens store begejstring.
Da talen falder på violinlæreren, udbryder hun: ” Han er
en af de bedste suzukilærere i Danmark. Han er virkelig
en stor pædagog, et fantastisk menneske. Jeg fatter ikke,
han kan blive ved at være så entusiastisk, men det er
han. Han er gudbenådet og rejser rundt og underviser
over hele verden.”
Hun har også bakket sønnens musikskole op ved
at optræde gratis til en kick-off-dag sidste år
”for de har jo ingen penge”, som hun siger.
Der er forskel på en-tre og to-fire
Til gengæld har Lotte Heise en alvorlig opsang
til folkeskolerne:
”Jeg synes, danske musiklærere har et seriøst
problem; de er sindssygt berøringsangste over-
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for alvorlig musik. Det skal altid være ”Åh, Abe-agtigt”.
Det er grusomt og sørgeligt. Det er sørgeligt, at små
børn tror, musik skal være to-fire, for klassisk musik er
en-tre.
Jeg sidder i bestyrelsen for Copenhagen Opera Festival,
hvor vi har en plan om at sende nogle tidligere operasangere ud og synge med børn i børnehaver, for små børn
er så åbne.
Når mine drenge havde musik i skolen, fik Christian
aldrig lov at spille på keyboard, for han var så dygtig, og
så kunne det være, de andre børn blev kede af det! Så
han fik en triangel eller noget andet gøgl, og så gad han
ikke være med.
Og Joakim kom slæbende med sin violin fra han var 6-7
år og spurgte, om han måtte spille med. – ”Nej, Joakim,
violin er lidt for vanskeligt et instrument for de andre
børn at forstå!” – Det synes jeg, er så ringe”, udbryder
hun ophidset. ”Der er noget grundlæggende galt med
musikuddannelsen af folkeskolelærere i Danmark, for
der skal i hvert fald være plads til, at de kan have et
normalt klaver og en violin, hvis nogen kan spille på det.
Og de bliver nødt til at få et forhold til, at man også
kan tælle i en og tre. Det er så vigtigt, at børnene får en
fornemmelse af det der ”schwung”! - Jeg holder meget
af popmusik engang imellem, men som min lillebror,
der er klassisk sanger, plejer at sige: ”Skal vi ikke blive
enige om, at der er sindssyg stor forskel på en-tre og
to-fire””.
Da jeg tager afsked med Lotte Heise i Koncerthusets svingdør, ser hun glad og forventningsfuld ud. Der er nemlig endnu et programpunkt på hendes lange dag, og det er
noget, hun glæder sig meget til: Fredagskoncerten i DR Byens smukke koncertsal
under ledelse af den kyndige dirigent
Rafael Frühbeck de Burgos. Her vil hun
synke ned i de polstrede sæder, lukke
øjnene og lade op til tonerne af Weber,
Beethoven, Debussy og Ravel. ■
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Filmmusik

Musikken
bag tv-serien

Af Mikkel Ais
Andersen

Tv-serier har en fast kendingsmelodi, og spillefilm er svøbt i storladne lydkulisser.
Men der er intet tilfældigt i musikken, der ligger under billederne, og det er en hel
videnskab at kreere den helt rigtige lyd.
Filmkomponist Jacob Groth har lavet lyden til mange af de danske tv-serier, vi
kender, og han fortæller om overvejelserne og arbejdet, der ligger bag den succesfulde tv-serie- eller filmmusik.

Sig Matador, og Bent Fabricius Bjerres eviggrønne klavertema vil dukke op i hovederne på de fleste. Det berømte
introtema er blevet synonymt med den danske tv-klassiker, og en del af den danske bevidsthed – Matador ville
ganske enkelt ikke være det samme uden. På samme
måde nynner vi med på temaet til James Bond, som går
igen i alle filmene, når man nævner Agent 007.
Introtemaet til en tv-serie eller titelnummeret og underlægget til en film spiller en langt større rolle, end man
skulle tro, og det er ligefrem her, at tv-serien får defineret
sin identitet. Når vi hører et bestemt stykke musik, ved vi,
at nu ruller denne eller hin serie over skærmen.
”Det er lidt ligesom, når man kan dufte sin yndlingsret.
Så ved man, at den snart kommer på bordet, og så bliver
man sulten og glæder sig til den,” siger Jacob Groth.
Han er filmkomponist og har komponeret soundtracks til
utallige film og tv-serier over hele Europa. Han er ekspert
i at lave musik til billeder – musik der understreger en
følelse, og han kan med sin musik skabe et lydunivers,
der følelsesmæssigt sætter rammerne for en tv-serie eller
film. Han er blandt andet manden bag musikken til de
danske tv-serier, Taxa, Rejseholdet og Ørnen.
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Taxa – den første succes
Første gang, man i Danmark begyndte at sætte fokus på,
at en serie skulle have en god og velklingende titelmelodi,
der samtidig indrammede seriens handling og problemstillinger, var i forbindelse med Taxa. Dengang begyndte
DR-drama efter svingende succes med for eksempel
tv-serier som Gøngehøvdingen at satse stort på at skabe
gode serier fra bunden. Taxa var den første tv-serie i støbeskeen, og Jacob Groth skulle lave intromelodien.
”Jeg var med helt fra starten af processen, da serien
blev skabt, og derfor vidste jeg også præcist, hvad den
handlede om. Jeg lavede nogle forskellige udkast, men
ingen af dem føltes rigtige. Så søgte jeg tilbage til seriens
handling, som jo handler om de her mennesker på en
taxacentral, som alle sammen mere eller mindre har ”the
blues”, og så var den der. Det skulle være en bluesinspireret intro. Den endte med at definere serien og blev ret
berømt,” husker han.
Jagt og uro
Jacob Groth fortæller, at Taxa er et eksempel på, hvordan
han arbejder med musik til film og tv. Det er ikke tilfælnovember 12 : modus

digt, hvilken musik, der fungerer til hvilke tv-serier, og
han kalder det en intellektuel proces at sætte den helt
rette stemning, der indrammer serien.
”Tv-serier bliver lavet ud fra en værdi eller et koncept, og
det skal temamelodien ramme. Da Rejseholdet blev skrevet, stod der som grundsætning for serien på et whiteboard: ”Man jager et bæst, men fanger et menneske”.
Her lavede jeg så en actionpacked intro, hvor man skulle
have en følelse af jagt og uro.
Til Krøniken, der strækker sig over et langt stykke tid,
skulle temaet så give en følelse af en historisk rejse. Det
skulle være mere tidløst,” eksemplificerer han og understreger, at den eneste regel, der var for musikken til
Krøniken, var, at der absolut ikke skulle være klaver med.
”Det ville jo have været en form for fortsættelse af
Matador, hvor temaet er komponeret på flygel. Det ville
have været en kæmpefejl at forsøge at følge op på det.
Det skulle være storladent, men samtidig roligt, og det
lykkedes at lave et tema, der afspejlede serien.”
Fra Ørnen til Stieg Larsson
Jacob Groth giver sig selv meget plads til at eksperimentere for at finde frem til den helt rette lyd, og oftest har
han været forbi flere genrer, før den sidder i skabet.
”Til Ørnen startede jeg på en version med heavy rock og
slagtøj – meget Safri Duo-agtigt, men den var de ikke
glade for på DR, og jeg var heller ikke selv tilfreds. Så gik
jeg hjem og fandt – i løbet af en weekend - på det her
meget smukke tema, der havde en mytisk ”highland”stemning. Det var i øvrigt også en af de første gange, at
der var sang indover et introtema til en serie.”
Den beskriver, hvor vigtigt temaet til en serie er, fordi folk
kommer til at forbinde musikken med serien, så der er
meget på spil. Samtidig er det en udfordrende opgave at
lave et introtema, fordi det skal trække folk til skærmen
og fastholde dem. Han beskriver det som et meget insisterende stykke musik, som man kun har et minut til.
”Det er noget andet, når man laver musik til film. Der er
folk gået i biografen, og så har man dem her, hvorimod
fjernsynsseere hurtigt slår over på en anden kanal, hvis
de er utilfredse. Det kan derfor være mere stressende
at lave lyd til tv-serier frem for film,” siger han. Han har
derfor også et større råderum, når det handler om film,
hvorfor han for eksempel også fik mere plads til at skabe
en symfonisk score til filmatiseringen af Stieg Larssons
succesfulde trilogi, Mænd der hader kvinder, Pigen der
legede med ilden og Luftkastellet der blev sprængt. Her
brugte han eksempelvis violiner i, hvad han selv kalder
Stravinsky-stil.
”På en hurtig og hård rytmisk måde. Bang, bang, bang,”
beskriver han.
Gurglende operasanger
Jacob Groth fortæller, at der er nogle instrumenter og
modus: november 12

kunstgreb, man kan hive op af værktøjskassen, som næsten altid virker på tv eller film – for eksempel strygere,
som hensætter seeren i en melankolsk, men ofte storladen stemning. Han føler dog, ligesom da han ikke måtte
bruge flygel til Krøniken, at det er begrænsningerne, der
er med til at give det bedste resultat.
”Hvis man tager bestemte virkemidler og klichéer som
strygere og flygel ud, bliver man nødt til at tænke alternativt. Det fremmer den kreative proces, og hvis man på
denne måde tænker på detaljen og samspillet med billederne, er der også større chance for at ramme den helt
specielle nerve, der lige passer til tv-serien eller filmen”,
siger Jacob Groth og giver eksempler på, hvordan han
selv har tænkt ud af boksen for at skabe den helt rigtige
lydkulisse.
”Jeg har samplet metalplader, afspillet en heavy-guitar
baglæns og brugt lyden af en operasanger, der gurgler i vand. Folk tænker ikke, at lyden eller musikken er
mærkelig, hvis den ligger som underlæg. Der er ikke
noget, som musik, der kan skabe en stemning i film. Den
er noget af det vigtigste, og det glemmer folk tit,” siger
han og refererer til en af sine første undervisningstimer
på Vestjysk Musikkonservatorium, hvor han er adjungeret professor. Her så de Psycho uden lyd, for at illustrere,
hvad musikken betyder, og pludselig var den ikke så
uhyggelig, husker han.
The American Way
Jacob Groth har i løbet af det sidste år arbejdet på lyden
til toogtyve afsnit af en kæmpe amerikansk mainstream
tv-serie til CBS; The Unforgettable, der i øjeblikket spiller
på TV3 – og her er rammerne noget strammere, end
hvad han er vant til.
”I Danmark har jeg altid haft total kunstnerisk frihed
og været bevidst om, at titelnumrene til forskellige tvserier skal adskille sig fra hinanden. I USA er der nogle
lidt strammere skabeloner, der skal følge visse rammer,
og derfor kan der være en tendens til, at det meste
kommer til at lyde ens,” siger han. Han nævner som
eksempel, at lyden til amerikanske film-trailers bliver
lavet eksternt og ikke har noget med filmkomponisten
at gøre.
”Prøv at lægge mærke til, at alle biograftrailers til actionfilm stort set er skåret over samme skabelon. Det er et
kæmpe lydhorn, der bare vælter ud i hovedet på dig, og
så bliver lydkulissen fuldstændig udvandet.”
Jacob Groth fokuserer modsat de amerikanske actionfilm
på at skabe et dynamisk score med masser af pauser. På
den måde får lyddesign og underlægningsmusik en langt
større effekt, når man så bruger dem”, siger han og
understreger:
”Det handler om at vælge de rigtige instrumenter og
kunstgreb til at sætte den rette stemning, men i lige så
høj grad handler det om at vælge fra.” ■
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Kinshasa Symfony

Centralafrikas eneste
symfoniorkester
Af Torben Svane
Christensen

De bor i Den Demokratiske Republik Congos hovedstad Kinshasa, hvor 10
millioner mennesker kæmper en daglig kamp for at tjene nok til at overleve.
Arbejdsdagen begynder kl. 6, men på trods af en lang arbejdsdag finder
musikerne i et symfoniorkester overskud til at øve næsten hver eneste dag.
Musik af Händel, Verdi og Beethoven får musikerne til at glemme hverdagens problemer for en stund.

Symfoniorkesteret Orchestre Symphonique Kimbanguiste, OSK, har eksisteret i 18 år. Det begyndte med en flok
musikelskende amatører, der deltes om de få instrumenter, de havde til rådighed, og de øvede på skift, så alle
kunne få mulighed for at spille. I dag er der over 200
musikere på scenen, når OSK giver koncert. Det foregår i
en lejet lagerbygning.
Grundlægger af OSK er Armand Diangienda. Han spiller
cello og er også komponist. Han dannede orkesteret, da
han mistede sit arbejde som pilot i 1994.
- Musikken hjælper mig til at tænke klart og planlægge
mit liv. Selv om prøverne tit er op ad bakke med meget
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små fremskridt, så kompenserer det for mange andre
problemer at lave musik sammen, siger han.
Albert Matubenza, som er orkesterleder, har selv bygget
ti basser og fem celloer til orkesteret, og han ærgrer sig
over, at han ikke kan bygge violiner også, for det kunne
de godt bruge.
- I begyndelsen gjorde folk nar ad os, og de sagde, at
i Congo vil man falde i søvn, hvis man hører klassisk
musik, fortæller Armand Diangienda i et interview til det
amerikanske tv-program, 60 Minutes.
Men den musiske ildsjæl lod sig ikke bremse af fordommene om klassisk musik i det centralafrikanske land med
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66 millioner indbyggere, og han lærte sig selv at spille
klaver, trombone, guitar og cello, så han kunne undervise andre i musik. Han fik venner fra den lokale kirke til
at møde op til orkesterprøve, og de trak flere med sig,
hvilket resulterede i en udfordring.
- Vi havde i begyndelsen kun fem – seks violiner, men vi
var oppe på 12, der gerne ville lære at spille violin, så vi
måtte skiftes til at øve. Det var meget besværligt, siger
Armand Diangienda.
Efterhånden tilflød der orkesteret flere instrumenter.
Nogle blev doneret. Andre instrumenter blev fundet i en
til tider ret sølle forfatning, og de blev så med opfindsomhed og snilde bragt op til en spilbar stand. Blandt
andet blev bremsekabler fra cykler brugt til violinstrenge.
Musikerne øver i Armands private hjem, hvor alle rum er
taget i brug, eller de finder forholdsvis rolige oaser i storbyen, på for eksempel en parkeringsplads, hvor de kan
øve violin. Det er ikke usædvanligt, at der er børn med til
øvegangene, for der er ikke råd til en barnepige, når mor
skal øve Beethoven.
Musikerne i OSK får ikke løn for at spille, og meget få af
musikerne og indbyggerne i den store by har mere end
50 dollars at leve for om måneden.
- Uden musik kunne jeg ikke leve, fordi det er min passion. Uden mit job som frisør kunne jeg ikke leve, for det
er det, jeg tjener mine penge ved. Hvis jeg ikke arbejdede som frisør, havde jeg ikke penge til at betale for at
komme til prøverne, siger Moíse Niandu, tenor i OSK, i
en trailer for den tyske dokumentarfilm Kinshasa Symphony. Han er også elektriker, og han træder til ved de
hyppige strømsvigt i den store by, når orkesteret øver.
De tyske filmfolk Claus Wischmann og Martin Baer lavede i 2010 dokumentaren Kinshasa Symphony, der følger OSK i en fattig, farverig storby, hvor musikken giver
håb. Filmen har vundet mange priser på filmfestivaler.
Efter at dokumentarfilmen om OSK blev lavet, har mange
rundt om i verden doneret instrumenter til orkesteret.
Over 100 instrumenter er sendt til orkesteret fra hele
verden. Filmen har også gjort, at tyske professionelle mu-
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FAKTA
I øjeblikket er Armand Diangienda ved
at bygge en musikskole i Kinshasa,
hvor musikere fra OSK skal undervise andre i musik. For at projektet
kan blive en realitet, skal der bruges
120.000 dollars, og det er muligt at
give donationer. Blandt andet her:
http://www.kinshasa-symphony.com/
index.php?id=75
OSK’s hjemmeside, der er på fransk:
http://www.oskimbangu.org/index.
php?dwa=accueil
Læs mere om filmen Kinshasa Symphony
her:
http://www.kinshasa-symphony.com/
Se en trailer til filmen her:
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=_
vTk0XsgZV4#!

sikere og sangere kommer og laver
masterclasses for musikerne i OSK.
For musikerne i Orchestre Symphonique Kimbanguiste gør musikken
en kæmpe forskel.
- At synge hjælper mig til at tænke.
Når jeg synger, glemmer jeg mine problemer. Når jeg
er syg og lytter til musikken, så giver den mig styrke,
Mireille Ikina, sopran. ■
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Golden Days

50’ernes
kompositionsmusik
1950’erne var et årti præget af kold krig, knaphed og
konformitet. Et konservativt
årti med klassiske kønsrolAf Kirsten
ler, omend ungdomsoprøBrunbech
ret spirede i horisonten. Der
Foto: Lars
Henning Jensen
skulle skabes ny mening efter krigens kaos, og kunstnerne skulle gå allerforrest i skabelsen af en
ny og bedre verden. Dette årti var temaet
under Golden Days Festival i København i
september.
Det inspirerede en række musikskoler til
i samarbejde med Pelle GudmundsenHolmgreen at lave en ”50’er koncert”, hvor
talentelever spillede kompositionsmusik af
danske, klassiske komponister fra halvtredserne, heriblandt Vagn Holmboe, Herman
D. Koppel, Jørgen Jersild, Sven Erik Tarp, Per
Nørgård, Ib Nørholm og Pelle Gudmundsen-Holmgreen.
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”Jeg kan se, at der her i forsamlingen ikke er mange,
der var fuldvoksne i halvtredserne – men det var
jeg, så det blev min opgave at hive dette årti op til i
dag”, sagde den friske, snart firsårige komponist Pelle
Gudmundsen-Holmgreen. ”Det var det årti, hvor min
generation var ung – og der sidder i øvrigt en til af
typen dér!” Han pegede på den jævnaldrende kollega
Ib Nørholm på første række og skuede derefter udover
de mange musikskoleelever og deres forældre, som var
samlet i Øregårdssalen i Gentofte. ”Vi har udvalgt et
program ud fra en stor bunke af materiale fra denne
periode”.
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Halvtredserne var en opbrudstid. Man havde været helt
nede med verdenskrigen. Det var nødvendigt at begynde
forfra. Og man begyndte så småt i dette årti at skabe
noget nyt, forklarede Gudmundsen-Holmgreen og tog
udgangspunkt i periodens klassiske musik:
”Inden krigen var der i Europa opstået en modernisme,
som havde sin bund i Arnold Schönberg, Webern og
Alban Berg, som skabte en musik, der antydningsvis vil
komme til orde i dag. Men ellers var det mest Bartók,
som lå til grund for den musik, vi arbejdede med i det
årti.
Når man ser på aftenens program, er der et par stykker af Ib, mig og Per Nørgård – men ellers er det vores
lærere, der figurerer”.
Bartók og folkemusikken
Vagn Holmboe var fra 1955 professor i teori og komposition på konservatoriet. ”Han var en faderskikkelse for
os alle sammen”, erklærede den gamle elev og beskrev
Holmboe som en mager høj mand med ørnenæse og et
meget blåt blik.
”Og så skrev han denne fantastiske musik, som vi kom
til at beundre i en sådan grad, at vi også røg den samme
pibetobak, som han gjorde, og drak den samme keemun
te fra Perchs Thehandel. Udover at være betaget af hans
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Fakta om 50’er koncert
Kvintoratet, betående af musikskolerne
i Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe
og Gentofte, afholdt 50’er koncert i
Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, den 26. september 2012.
De medvirkende var musikskoletalentelever, musikskolelærere:
Ole Schousboe, Ingeborg Quirk, Mette
Frederiksen, Naima Sørensen, Cecilie Hyldgaard - og komponist Pelle
Gudmundsen-Holmgreen (født 21.
nov. 1932).
Arrangementet var inspireret af Golden Days Festival om 1950’erne, i
hovedstadsområdet, den 7.-23. september 2012.

musik, var hele hans personlighed stærkt afgørende for
vores musikalske holdninger i den periode”.
”Den facon, man havde i halvtredserne, er baseret på
Holmboes idealer, som igen går tilbage til Bartók. Det vil
sige til folkemusikken. Bartók samlede jo ind i sit hjem-

8
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Golden Days

8 land, Ungarn, og i nabolandene – det gjorde Holmboe
også. Han tog ned til Balkan, hvor han udover melodier
tillige fandt sin hustru, Meta.
Folkemusikken dukker på forskellig vis op i den klassiske
musik i den periode, som en tonalitet - ikke en gammel
men en ny, som en melodi – ikke en gammel men en ny,
som en rytme – ikke en gammel men en ny.
I virkeligheden ramte Prokofjevs søn hovedet på sømmet,
da han engang blev spurgt, hvordan hans far komponerede – og svarede: ”Først gør han som de andre, og så
prokofjeviserer han”.
De nye ting, der lå i årtiet, sivede ind i musikken. Den
kunne egentlig godt være skrevet i det forrige århundrede,
men klangene blev anderledes, rytmerne blev anderledes.
På den måde ligner det situationen i dag, hvor de unge
mennesker skal forene klassiske erfaringer med nye”.
Et af de fremførte klaverværker, ”Grooving” var skrevet af Per Nørgård. Et fjorten minutter langt, meditativt
stykke, inspireret af Østens mystik og musik. Musikskolelærer Ole Schousboe introducerede værket og sagde
blandt andet: ”På et tidspunkt efter ti minutter kommer
der en klokkelyd, så får man at vide, man skal spille et
h ligeså mange gange, man har lyst til og lave et crescendo, så skal man begynde at spille et c ganske svagt,
som så overtager langsomt som en bølgebevægelse”.
”Det er ret svært at lave - men det går”, tilføjede han
optimistisk og overlod scenen til sin elev, Erik Lange.
Blod på klaveret
Koncerten sluttede med et tyve minutter langt værk af
Pelle Gudmundsen-Holmgreen, hvor komponisten selv
spillede med. Der var snydt lidt, for stykket er skrevet i
1974 - men har en forhistorie, der går tilbage til tresserne
til den amerikanske minimalisme, med blandt andet komponister som Terry Riley, Steve Reich og Philip Glass.
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”De tre amerikanere er meget accepteret derude blandt
de unge mennesker, de er ret vilde med det der. Minimalismen blev introduceret i slutningen af tresserne, hvor
jeg i Aarhus var med til at spille et stykke af Terry Riley,
for første gang her i landet. Stykket hedder ”In C”. Et c
spilles uendeligt længe som underliggende puls – i vores
tilfælde en time. Den opgave at spille det c på klaveret påtog jeg mig. Jeg vidste ikke, om det kunne lade
sig gøre, om man ville blive tosset af at sidde med den
samme bevægelse en hel time, og om musikken holdt
til det. Det gjorde den på den måde, at rytmen blev ført
igennem uden vaklen - men til gengæld var der også blod
på klaveret, for mine fingre var helt forslidte bagefter!
Jeg kan berolige forsamlingen med, at vi ikke har tænkt
os at spille en time, men stykket her er af samme art. Der
er en tone, som bliver gentaget i tyve minutter. Stykket
hedder ”Børn på langs”. Jeg har annekteret Terry Rileys
idé om næsten ingenting at have på nodearket”.
Ikke musik men en tilstand
Værket blev denne aften opført af musikskoleelever på
blokfløjte, violin, cello, flygel - og Pelle GudmundsenHolmgreen på marimba. Og det var ikke fordi, marimbastemmen var for vanskelig for eleverne at spille – men
den krævede en firsårigs udholdenhed!
”Der er kun ét nodeark. Man gentager små motiver, i
dette tilfælde stumper af børnemelodier, som I kender
alle sammen. Efterhånden bliver der flere og flere stemmer. Til sidst bliver det nærmest et tæppe – eller et væv.
Jeg er lidt nervøs ved at skulle kalde det her musik. Man
kan kalde det et lydtæppe eller tapet. Det er nærmest
en tilstand. Og hvis de næste tyve minutter skal være til
at holde ud, så vil jeg anbefale, at man skruer forventningerne ned og betragter det som et lydtapet. Man må
lade disse børn sive igennem bevidstheden som en drøm
om et børneværelse med mange stemmer”.
”Det bliver så slutspurten for i dag. Både jeg og de unge
mennesker er vældig nervøse. Og jeg er bange for at
ramme ved siden af. Så jeg kigger ned på tastaturet, og
de unge klarer sig selv”.
Henvendt til eleverne sagde komponisten: ”Nu håber
jeg, I tager jer sammen venner”. Så startede han musikken ved at slå taktfast på en marimba på tonen f. Det
fortsatte han med i tyve minutter, mens eleverne faldt ind
én efter én med brudstykker af Mester Jakob, Ole sad på
en knold og sang – og andre små strofer. De velopdragne
tilskuere sad stille og lyttede eller faldt hen i egne tanker
i samfulde tyve minutter, værket varede. Pelle Gudmundsen-Holmgreen lykkedes med at holde den taktfaste
rytme på sit f hele vejen, selvom han indimellem bøjede
sig så langt ned over marimbaen, at man var bange for,
han ville falde i Morpheus’ arme. ■
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Commu nity music og kreative
musikal ske process er

Birgitte Antonius · Mette Tarbensen

i skolens og musikskol-

Krudtugler, toner og taktarter

Køb i løssalg eller
T2
bestil et ABONNEMEN
r
og få alle 7 produkte
med 60% i rabat!
Mellem kor- og fællessang 4
... af Carsten Borbye Nielsen
Talekor – og mere nemt flerstemmigt.
Bog med cd. B-CD-1068. ISBN 978-87-7612-767-1. Kr. 192,- (240,-)
Skriv sange og komponer klange 2
... af Mogens Christensen
Lav enkle udsættelser af melodier. Bog. B-1090.
ISBN 978-87-7612-804-3. Kr. 208,- (260,-)
Krudtugler, toner og taktarter

 


... af Birgitte Antonius og Mette Tarbensen
Community music og kreative musikalske processer. Bog med
dvd. B-DVD-1086. ISBN 978-87-7612-797-8. Kr. 240,- (300,-)

Mogens Christensen
Skriv sange ... Komponér
klange 2

Birgitte Antonius
Mette Tarbensen



denne bog let at lave en god
Med nogle meget overkommelige redskaber bliver det med
skygger til melodien. Det sker
og velklingende tostemmig sats. Redskaberne omtales som:
toner og dermed skabe en
dels ved at lade en stemme blive hængende på en af melodiens
til melodien. Herudover
enkel, men effektiv tostemmighed, dels ved at lave parallelgange
og periodisk trestemmighed.
arbejdes der bl.a. med småimitation (også en slags skygge)
der samtidig skaber en god
Bogen er bygget op med en meget konsekvent progression,
kommer i bogens første del, når
frihed for læseren til at lave eksperimenter. Musikteorien
hånd i hånd. Den anvendte teori
der er brug for den. Herved kan håndværk og refleksion gå
opsummeres i mere systematisk form til sidst.
type arrangement.
denne
i
ind
harmonilære
blande
at
ikke
valg
bevidst
Det har været et
nødvendig her og kan til tider
Harmonilæren – der omtales grundigt i næste bog – er ikke
komme til at distrahere arbejdet med droner og parallelgange.
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Becifringsklaver 5
... af Jens Stig Olsen
Melodispil med becifring. Bog med cd og dvd. B-CD-DVD-1062.
ISBN 978-87-7612-755-8. Kr. 256,- (320,-)

Komponér

Skriv

sange ... klange 2

Fra parallelgang til tostemmig sang henvender sig …
• Til personer, der gerne vil arbejde med helt enkelt arrangement.
i en større integration med
• Til personer, der gerne vil lære de musikteoretiske begreber
arrangementskrivning.
og universiteter – studerende,
• Til studerende på gymnasier, hf, læreruddannelser, MGK
kreativitet inden for
der uden at have store forudsætninger skal arbejde med musikalsk
omvendt.
snævre rammer og samtidig lære sig noget musikteori. Eller

på alle landets konservatorier og
Bogens forfatter har undervist i musikteori og komposition
og Skuespillerpå flere universiteter. Han er nu professor på Syddansk Musikkonservatorium
kreative og teoretiske emner.
skole og har udgivet en del bøger på Dansk Sang om både
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B-1090

ISBN 978-87-7612-804-3

Inkluder mer’
... af Michael Slot Pihl
Sange med 2 eller 3 lige stemmer om emnet inklusion. Bog
med cd. B-CD-1088. ISBN 978-87-7612-801-2. Kr. 176,- (220,-)
Korhæft
e

r børn fra 2.-6

. klasse
ikke altid man
får ret.
det nødven
digt nogen
ge at kunne
sige PYT.

ARM!
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Musikalske Høns
... Tekst: Eva Chortsen ... Musik: Povl Christian Balslev
10 fine 2-stemmige sange. Bog med cd. B-CD-1089.
ISBN 978-87-7612-803-6. Kr. 184,- (230,-)

Jens Stig Olsen

BECIFRINGSKL AVER

5

Akkordspil
med melodi

or på dig

Prøv at sig’ pyt
... af Jakob Høgsbro, Dorte Schou og Martin Gerup
7 sange for 2-stemmigt børnekor, arrangeret for piano, guitar,
bas og trommer. Sang- og korhæfte med cd. B-CD-1094.
ISBN 978-87-7612-810-4. Kr. 192,- (240,-)
w
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Musikalske høns
EVA CHORTSEN· ANDERS NOE· POVL

CHRISTIAN BALSLEV

Abonnement 2
med alle materialerne ovenfor og 60 % i rabat! Kr. 579 +
moms og forsendelse
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Kort nyt

Øresunds Solist 2013
– for unge strygere og blæsere under 20 år
For elvte gang har unge talentfulde musikere mulighed for at deltage i Øresundsregionens Talentkonkurrence – Øresunds Solist.
Konkurrencen har eksisteret siden 2002, med det
formål at styrke indsatsen overfor særligt talentfulde
børn og unge, ved at give de unge musiktalenter
mulighed for at dyrke deres talent på et professionelt
plan, samt virke som forbillede for andre børn og
unge.
Uddrag af Øresunds Solist-grundlaget:
• Øresunds Solist skal være med til at styrke den
klassiske musik
• Formålet er at arrangere musikkonkurrencer og
relevante musikarrangementer for unge, talentfulde, klassiske musikelever, strygere og blæsere, i
Danmark og Sverige.

• Øresunds Solist skal være med til at fremme
tilgang til orkestre, konservatorier - og i det hele
taget stimulere musiklivet.
• Øresunds Solist bygger på kultursamarbejde i Øresundsregionen.
Tidsplan:
25. november 2012: Tilmeldingsfrist
7. januar 2013: Dansk konkurrence
21. januar 2013: Svensk konkurrence
18. marts 2013: Finale
Øresunds Solist er åben for unge blæsere og strygere
fra Danmark og Sverige i aldersgruppen 12-20 år.
Tilmelding:
Yderligere information og tilmelding på
www.oresunds-solist.com

PROJEKT INTERNATIONAL
MINIFIDDLERS
Et pædagogisk udviklingsprojekt på
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
INVITATION til STRYGERPÆDAGOGER og alle andre med interesse i begynderinstrumentalpædagogik på højt niveau.
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) har i
efteråret 2012 involveret sig i et projekt til formidling
af Colourstring-metoden.
Dette foregår via ”Distance Learning”-teknologi.
Projektet kort fortalt:
DKDM bliver online forbundet med et undervisningslokale i Finland, hvor strygerpædagogen Geza Szilvay
afholder underviser egne begynderelever og, trin for
trin gennemgår sin ”VIOLIN ABC”.
Geza Szilvay formidler sin metode som en masterclass og kommunikerer med de studerende i DKDM´s
Distance Learning-lokale.
Tyskland og Lapland/Finland er også koblet på denne
session - senere gentages seancen med lande i andre
tidszoner.

20

Datoer i efteråret (lørdage kl. 8.50-10.00)
•
3/11
•
10/11
•
17/11
•
24/11
•
8/12
•
15/12
&
•
22/12
Tilmelding via mail til:
Kasper Lykke Hedegaard, projektansvarlig
lykkekasper@hotmail.com
Med venlig hilsen,
Elisabeth Zeuthen Schneider, violinist, docent på
DKDM, supervisor i projektet.
elisabeth.schneider@dkdm.dk
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Nyudgivelser

Børnekor
med poesi og bevægelse 3
En fortsættelse af serien om kormetodik for
børnekor, med forfatternes tanker om tilrettelæggelse af prøvearbejdet, opvarmning,
børnestemmer, indstudering, solmisation,
intonation, interpretation og kor-dans.

et idékatalog og henvisninger til uddybende
kommentarer.

Materialet indeholder kendte og ukendte
sange og salmer i 2- & 3-stemmige arrangementer, med og uden klaverakkompagnement, velegnede til både spire-, børne- og
juniorkor.

Pris:
Bog (114 sider), med spiralryg
kr. 305,- (inkl. moms)

Forfattere: Pia Boysen og Margrete Enevold
Illustrationer: Bolette Marie Madsen

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

Alle satser er forsynet med idéer til indstudering og arbejdsmetode, bogen har desuden

DJ

Cello-basis
metodik for celloundervisere
Denne posthume udgivelse henvender sig til
MGK-studerende, konservatoriestuderende og
deres cellolærere.
I redaktionen har cellisterne Søren Friis og
Morten Zeuthen bestræbt sig på en nænsom
færdiggørelse af bogens sidste kapitler.
Materialet er inddelt i fem afsnit:
Siddestilling, bueholdning og bueføring samt
venstre hånds grebstyper
Positionsspil, positionsskift og vibrato
De basale strøgarter og strengeovergange

Skalaspil
Flageoletter og pizzicato
Forfatter: Jørn Lauritzen
I redaktionen: Søren Friis og Morten Zeuthen
Bog (64 sider), med spiralryg
Pris: Ikke oplyst
Forlag: Mølledammens Forlag
Kontakt: lauritzen@post.tele.dk
DJ

SAMMENSPILSBOGEN
Spil i flow
Sammenspil kan være en udfordrende disciplin
– både for lærere og elever...
SAMMENSPILSBOGEN ønsker at medvirke til
en bedre sammenspilsoplevelse.
Materialet tager afsæt i 10 pop-/rocknumre.
Alle deltagere på sammenspilshold med op til
30 deltagere(!) kan deltage fra start;
1-2-3-rotation, boost, sammenspil med krop
& stemme, flowindstudering og leadsheet-/
rolleark-arrangementer giver alle elever
mulighed for at komme på banen i sammenspilstimerne.

Målgrupper: Undervisere og elever i musikskoler, folkeskoler, på gymnasier og højere
læreanstalter.
Forfattere: Sille Kathrine Buur Schultz og
Mads Jakob Pagsberg
Pris:
Bog, (64 sider), kr. 100,- pr. stk.
Materialet forhandles udelukkende som klassesæt á 32 stk. = kr. 3.200,- (ekskl. moms)
Forlag: Systime
www.systime.dk
DJ
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Stillingsannoncer

Job i
Esbjerg Kommune

Korleder til Esbjerg Kulturskoles
pigekor – Rørkjærkoret
Greve Kommunale Musikskole Søger musikskoleleder.
Se jobannoncen på musikskolens hjemmeside.

www.musikskolen.greve.dk

Esbjerg Kulturskole
Ved Esbjerg Kulturskoles pigekor – Rørkjærkoret – søges
en korleder, ca. 6 lektioner pr. uge, med tiltrædelse
mandag den 7.1.2013.
Rørkjærkoret har eksisteret siden 1965. Koret har et
bredt repertoire, der spænder lige fra klassiske sange
over folkesange og musicals til moderne kormusik.
Koret består pt. af ca. 15 piger mellem 9 og 13 år.
Der er en pianist tilknyttet til korprøver og koncerter.
Der er optagelsesprøver til koret.
Læs mere om koret på Kulturskolens hjemmeside:
www.kulturskolen.dk

Kan du lide musik og kultur, og har du
overskud, godt humør og administrative
kompetencer?
Så er det måske lige dig, vi har brug for!
Assens Musikskole søger en musik- og
kulturprojektmedarbejder.
Se hele stillingsopslaget på
www.assens.dk/job
samt www.assensmusikskole.dk

Der søges en person med en pædagogisk uddannelse
indenfor sang/korledelse, og med lyst og overskud til at
vedligeholde og højne korets niveau og aktivitetet samt
rekruttere nye medlemmer til koret. Foruden at stå for
de ugentlige kor- og stemmeprøver er det korlederens
opgave at planlægge og gennemføre koncerter, korlejre
samt korrejser i ind- og udland.
Flere oplysninger:
Henvendelse til afdelingsleder Niels Linneberg,
tlf. 7616 6502, nli@esbjergkommune.dk
Ansøgningsfrist:
Torsdag den 15.11.2012
Der afholdes samtaler i uge 47.
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres
og børneattest vil blive indhentet.
Ansøgningen sendes elektronisk ved hjælp af et særligt
link, der findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside
www.esbjergkommune.dk

Månedens citat:

Vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.

Mærk ansøgningen: Stilling nr. 15.754

Se annoncerne på
www.esbjergkommune.dk/annoncer

Piet Hein

22

november 12 : modus

Modus 1.11.2012

Lærer burde
den kun være
som kan lære
ved at lære.

LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Lønsatser & bibeskæftigelse
I sidste udgave af Modus var der et indstik med nye løntabeller pr. 1. oktober 2012 for musikskolelærere
og ledere (kan ses på DMpF’s hjemmeside). Men der findes selvfølgelig også lønsatser for andre former for
musikundervisning, der er centrale for medlemmernes virke. Derfor oplyses nedenfor en række af disse
forskellige lønsatser. Sammenholdt hermed har DMpF haft en række sager om retten til bibeskæftigelse,
hvorfor hovedreglerne ligeledes bliver beskrevet.

Privatundervisning
• Sæsonaftaler (dvs. bindende aftaler om ugentlig undervisning en hel sæson) udgør kr. 315 pr. lektion á 50
minutter dvs. 1.260 pr. måned.
• Ugentlige aftaler uden sæsonbinding udgør kr. 390 pr.
lektion á 50 minutter dvs. kr. 1.560 pr. måned.
• Ad hoc-aftaler udgør kr. 420 pr. lektion af 50 minutter.
På DMpF’s hjemmeside www.dmpf.dk kan du finde yderligere oplysninger om ovenstående minimumssatser for
privatundervisning samt kontakter til brug overfor elever/
forældre.
Musikkonservatorier
Timelønnede ansættes efter finansministeriets cirkulære
om timelønnet undervisning og aflønnes efter sats 1 med
en forberedelsestid på 90 min. for hver undervisningstime á 45 min.
• Løn pr. undervisningstime udgør kr. 567,38.
• Løn pr. arbejdstime (ikke undervisning) udgør kr.
226,95.
Aftenskoler
Aflønning sker i henhold til lov om folkeoplysning.
• Løn pr. undervisningslektion á 45 min. udgør kr.
263,15.
• Løn pr. arbejdstime (ikke undervisning) udgør kr.
164,47.
• Løn pr. arbejdstime (ikke undervisning) for deltidsbeskæftigede ledere udgør kr. 190,42.
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• Fuldtidsbeskæftigede ledere aflønnes efter skalatrin
+ tillæg, hvor mindste aflønning udgør skalatrin 36,
og højeste aflønning udgør skalatrin 48 samt et årligt
grundbeløb på kr. 39.205.
Individuelle kontrakter
I forbindelse med indgåelse af privatretlige og individuelle
kontrakter for musikundervisning kan du altid kontakte
DMpF’s sekretariat for råd og vejledning. Derudover kan
DMpF tilbyde at stå for forhandling af din løn.
Bibeskæftigelse
Juridisk er der to kriterier for vurdering af retten til bibeskæftigelse:
• Arbejdsgiveren har på den ene side ikke ret til at blande
sig i, hvad en ansat foretager sig uden for arbejdstiden.
• Arbejdsgiveren har på den anden side krav på, at bibeskæftigelse eller hverv ikke går ud over eller forringer
den ansattes arbejdsindsats.
Selvom undervisning i musik som ”bibeskæftigelse”
ofte falder udenfor funktionærlovens bestemmelse om
”hverv” jf. funktionærlovens § 15, er det er dog fortsat
således, at man frit er berettiget til at påtage sig bibeskæftigelse i sin fritid i det omfang, det ikke påvirker
hovedbeskæftigelsen.
Det er dog afgørende, at bibeskæftigelsen hverken må
være udtryk for konkurrerende virksomhed eller på anden måde påføre arbejdsgiveren økonomisk eller prestigemæssig skade.
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Serien ”Løn & vilkår”
ligger nu samlet på hjemmesiden
www.dmpf.dk/modus.aspx

LØN & VILKÅR

kan du ligeledes finde samlet, se
www.dmpf.dk/modus.aspx under ”Læs Modus”
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