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Vigtigheden af en god prøveteknik
Gennem mit studie og arbejde som dirigent er jeg blevet fascineret af, hvad
bevistheden om prøveteknikken med et orkester kan medføre.
Mine forholdsvis tidlige møder med professionelle orkestre har givet mig en unik
indgang i det professionelle arbejde, der står foran mig som færdiguddannet
dirigent, og mine møder med forskellige professionelle dirigenter og musikere har
givet mig indsigt i, hvilke forskellige aspekter, og hvor mange forskellige ting, der
forventes af en dirigent.
Først og fremmest forventes det, at man kan dirigere og vise, i hvilken musikalsk
retning man vil gå. Dernæst forventes det, at man er inspirerende, engageret og
passioneret. Men en ting jeg har bemærket er, at mange forventer, at man arbejder
effektivt med orkestrene, og kan kommunikere dette på en effektiv måde
Som dirigent er man ofte i et andet flow end orkestrene er. Orkestrenes musikere
spiller ofte et nyt program hver uge og bruger tid på at øve sig på hver deres
stemme og arbejde med teknik og klang. Derfor forventes det, at dirigenten kun
instruerer de få ting, der er nødvendige for orkesteret. De fleste orkestre er
selvspillende og kender de store værker ud og ind, men de har dog brug for at blive
strammet op i visse musikalske passager, og eftersom de spiller et nyt program uge
efter uge, sættes der derfor store krav til dirigentens effektivitet og prøveteknik,
men også til interpretation og beslutningstagen.
Jeg er allerede blevet præsenteret for flere strategier gennem min tid som
studerende og jeg kan mærke, at de fleste virker. Alle teorier skal selvfølgelig tages
med et gran salt, og visse instruktioner kræver flere ord, lige så vel som andre
kræver færre, eller slet ingen. Hvorfor det virker, tror jeg skyldes, at partituret ofte
hjælper os i vores arbejde som dirigenter. At lade musikken flyde, og lade
musikerne løse de fleste problemer selv, tilvænning. Andre ting kan løses med at
vise musikerne, hvordan visse passager skal spilles; vise, at her burde vi spille
kortere toner eller her burde vi spillere endnu svagere, alt sammen imens musikken
spiller. At give mundtlige instruktioner burde være den sidste udvej og burde kun
bruges når det er absolut nødvendigt. Men hvordan og hvornår gør vi dette mest
effektivt?
Desuden finder jeg det interessant, hvor grænsen går mellem at være i
indstuderingsfasen som dirigent og hvornår man går over til det reelle
“dirigentarbejde” og det håndværksmæssige med orkestrene.
På hvilken måde adskiller forberedelsen før, under og efter orkestreprøverne sig fra
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hinanden, er der forskel på disse og hvilke forskelle er der i så fald?
Kan man snakke om en dobbeltrolle i dirigentvirket; både at være manager for sig
selv og dirigent for orkesteret?
Jeg er oprigtigt nysgerrig på dette og ønsker at undersøge det nærmere.
Den følgende opgave er skrevet primært ud fra egne erfaringer, der ikke kun er
opnået på Kungl. Musikhögskolan, men også gennem undervisning og studier hos
andre dirigenter1, samt et overordnet indtryk fra diverse bøger om lederskab 2 og
bøger om direktion.

One doesn't work for effects, and one doesn't set up in the artist business.
One studies and learns and works and thinks to develop oneself as an
intelligent, sensitive, and aware human being: and out of the alwaysincreasing resources of intelligence, sensitivity, and awareness, the human
being makes music.3

Her kan nævnes B Tommy Andersson, Giordano Bellincampi, Michael Schønwandt, Norbert Baxa og Fabio
Luisi.
1

2

Her kan nævnes Kolind, L., Bøtter, J. (2012) Unboss (1. Oplag), JP/Politikens Forlagshus A/S

3

Etude Magazine (1967), Leonard Bernsteins early views on music education, The Essense of Music Study
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Baggrund
Hvad er en dirigent?
En dirigent er en person, der, oftest centralt placeret foran et ensemble eller et
orkester, leder en musikalsk opførelse eller prøve.
Dirigentens rolle er at sikre, at alle medvirkende spiller eller synger noderne
fejlfrit, inden for komponistens angivelser, og dermed gøre komponistens intention
virkelig. Dirigenten forener et orkester eller ensembles individuelle musikalske
viljer til én, hvad angår fx tempo, artikulation, dynamik, udtryk og frasering.
Dirigentens opgave er derudover at lede den musikalske prøve, disponere
prøvetiden, løse musikalske problemstillinger, afstemme balance, få musikerne til
at præstere på højeste niveau og sidst men ikke mindst vise den musikalske
retning4.

Dirigenten opstår
Fra den tidlige barok til den tidlige wienerklassik ved vi, at der på grund af
orkesterets mindre størrelse, i langt mindre grad var brug for en dirigent. De
mindre ensembler blev ført an af koncertmesteren og/eller cembalisten. Ved den
tidligste operakunst ved vi, at der var et dobbelt lederskab: Cembalisten havde
ansvaret for at lede de vokale kræfter, mens koncertmesteren ledte orkesteret 5. Ved
større værker, fx ballet, kunne der være brug for en person, til at holde takten med
en såkaldt taktstok6.
Op gennem 1800-tallet udviklede og udvidede symfoniorkesteret sig, både hvad
angår størrelse af orkestrets og instrumenternes konstruktion, og der blev behov for
en centralplaceret person til at lede den musikalske opførelse. Fra at have ledet
ensemblet fra sit instrument, eller med en taktstok fra kulissen, anvender dirigenten
sig nu udelukkende af kropssprog, hånd- og armbevægelser, oftest med en
dirigentpind i den ene hånd. Vi kan konstatere, at det ofte var komponisten selv, der

4

Larsson, Magnus Theodor Torpp, Dirigenten lever, Maestroen er død, kandidat opgave

5

Fredrik, Malmberg, Musikalisk Kommunikation (Ej publicerad text, 2017), s. 4
Denne tekst er en upubliceret tekst, skrevet til en skrivarcirkel på KMH, januar 2017

En af de mest kendte og fatale historier om dette, er om den franske barokkomponist Jean-Baptiste Lully,
der havde skrevet en musikalsk hyldest til den franske kejser Ludvig XIV, Te Deum, som han takterede med
sin store stok fra kulissen. Fejlagtigt ramte han sin egen fod, og fordi han elskede at danse, nægtede han sig at
lade det amputere, og døde kort derefter af den koldbrand, fejlstødet havde medført. (La Gorce, Jérôme de,
Jean-Baptiste Lully (Paris: Fayard, 2002), s. 340-354)
6
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stod for den musikalske ledelse. Det var først fra omkring 1850 at man ser en
separation af de to roller, dirigent og komponist. Hans von Bülow var den første
musiker, der udelukkende dirigerede og han banede også vej for dirigenten, som vi
kender i dag: Den subjektive dirigent, med egen mening om tolkning og
opførselspraksis.7
Rollen ‘dirigent’ og adskillelsen af dirigent og komponist var et resultat af de krav,
komponisten stillede: Større og mere kompliceret musik som krævede instruktion
fra en leder.
Den dobbelte rolle som dirigent og komponist vendte imidlertid tilbage under
1900-tallet, da stadigt mere krævende og kompliceret musik, hvor det gængse
nodesystem ikke var tilstrækkeligt, krævede instruktion og direktion af
komponisten8.

Hvad er et symfoniorkester?
Det moderne symfoniorkester tæller normalt mellem 70 og 110 musikere men kan
også tælle færre) og består af korisk besatte grupper af strygere (1. og 2. violiner,
bratscher, celloer og kontrabasser), træblæsere (fløjter, oboer, klarinetter og
fagotter, normalt tre af hver), messingblæsere (normalt fire horn, tre trompeter, tre
basuner og en tuba) samt pauker og andet slagtøj. Lejlighedsvis forekommer også
andre instrumenter, især harpe, klaver, celeste og orgel.9

Hvordan arbejder et symfoniorkester?
Afhængigt af repertoiret, har de fleste skandinaviske orkestre typisk to til tre
prøver, efterfulgt af typisk en til to koncerter. Ofte prøver orkesteret mandag,
tirsdag og onsdag, generalprøve torsdag formiddag og til sidst koncert torsdag
aften, hvor denne koncert kan blive gentaget fx fredag eller lørdag.
I hver sektion sidder en stemmeleder, der har ansvaret for at sektionen spiller fx
samme strøg eller spiller det samme sted på buen. Kommer der en ændring under
en prøve, skriver stemmelederen som regel denne ind i noden, og dette spredes ned
gennem sektionen: 2. Pult skriver af fra 1. Pult, 3. Pult skriver af fra 2. Pult osv.
7

Fredrik, Malmberg, Musikalsk Kommunikation (Upubliceret, 2017), s. 5

8

Her kan nævnes komponister som Stravinsky, Stockhausen, Boulez, Segerstam mf.

9

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Instrumentalmusik/symfoniorkester
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Orkestrets leder er koncertmesteren, der samtidig er 1. Violins stemmeleder, samt
hele strygersektionens leder.
Inden første prøve, har orkestrets stemmeledere aftalt praktiske ting som fx strøg
(for strygerne) og vejrtrækninger (for blæserne).
Inden hver prøve, efter en pause eller efter lange prøvestræk, giver
koncertmesteren tegn til oboen om at spille tonen a, som orkesteret kan stemme
efter.
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Processen for en dirigent
Man kan inddele processen for en dirigent i tre faser:
Studiefasen, “Point of no return” og prøve-/koncertdage.

Faktisk kan man dele dirigentens virke op i to dele: Manager og dirigent. Dette er
delt af et punkt Point of no return.

Manager

Dirigent

Studie

Prøve/koncert

Point of no return

Studiefasen
Før dirigenten kan holde en prøve med et orkester eller dirigere en koncert, må
partituret tilegnes. Dette gøres under studiefasen. Men der er flere aspekter af dét,
at tilegne sig partituret.
Dirigenten skal for det første “ind under huden” på komponisten, forstå hvad denne
har skrevet og analysere og fortolke. Ganske enkelte tillære sig musikken.
Dirigenten skal forstå form, både på et makro- og mikro-niveau, træffe valg om
strøg, balance, artikulation og frasering. Al musikken skal “ind under huden” på
dirigenten og al musik og detaljer skal i højere eller mindre grad memoreres.
Dernæst skal dirigenten forberede sig på prøveforløbet med symfoniorkesteret.
Hvilke spørgsmål kan der dukke op fra musikerne? Haves et svar til disse? Hvor
meget kan man forudse under studiefasen?
Sidst, men ikke mindst, skal dirigenten læse op på baggrundsviden om
komponisten, dennes øvrige værker, samt fortidens og samtidens åndsliv i
almindelighed.
Alt dette kræver selvfølgelig, at man prioriterer hvad man fordyber sig i.
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Partiturstudier
I 1943 lavede den russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslow en grafisk
fremstilling af de menneskelige behov i den såkaldte Maslowske Behovspyramide.
Hans påstand er, at behovene må opfyldes nedefra i pyramiden.
Nederst i pyramiden finder man de mest basale fysiske behov som føde, vand, luft,
søvn og sex.
Derpå findes behovet for sikkerhed, tryghed og beskyttelse. Over dette behov, har
Maslow sat de sociale behov som fællesskab, kærlighed og venskab.
Næstøverst findes behovet for agtelse, status, værdighed og selvtillid.
Allerøverst findes behovet for selvrealisering, behovet for at virkeliggøre sine mål
og at realisere medfødte eller senere erhvervede evner10.
Som en pendant til Maslows teori har B Tommy Andersson11 opstillet en lignende
“behovspyramide" for dirigenter til anvendelse i indstuderingsarbejdet.
Andersson opdeler pyramiden med følgende behov, nedefra og op:
Tempo og taktarter
Dynamikker
Frasering og tekst
Orkestrering
Fakta
Tanken bag pyramiden er, at man sikrer sig, det mest nødvendige først, for at kunne
dirigere et værk:
Først må man vide hvilket tempo du dirigerer i, og hvor mange slag, der er i takten.
Derefter orienterer man sig om, i hvilken dynamik dette er i. Derefter hvilken
frasering og tekst, orkestrering og til sidst facts.

B Tommy Andersson’s ‘Hierarchy of Needs for Conducting’

10

https://www.simplypsychology.org/maslow.html

11

Professor i orkesterdirektion, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm
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B Tommy Andersson taler endvidere om, hvordan man også kan indstudere et
partitur, og lister følgende op:
Remarks and Annotations in the Score:
a) Harmonic analysis
b) Form analysis
c) Comments on the orchestration
d) Translation of terms
e) Explanation of symbols
f) Composer’s remarks (in known)
g) Translations of song text
h) Bowing (only when needed)
i) Rehearsal numbers/letters (if there are different editions)
j) Bar numbers (if necessary)
k) Duration (also of each movement)
l) Some notes on the origin of the piece
m) Observations
a) Anything unusual
b) Difficulties
c) Misprints (in score and parts)
d) Solutions to problems
etc

Både pyramiden og listen er på mange måder den samme process, man gennemgår
med et orkester i prøveperioden.

Hvad har musikerne og orkesteret brug for?
Puls og vejrtrækning. Eller kort sagt: De har brug for at vide hvornår, de skal spille
og hvor hurtigt de skal spille. Det er dirigentens opgave at vide - ud fra partituret -
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hvornår der er behov for denne. Skærer man det helt ind til benet, er der behov for
dirigenten ganske få steder: Når musikken begynder, når der er en fermat, når
tempoet skifter og når musikken slutter.
Selvfølgelig har musikerne brug for meget mere. Og alle disse ting må dirigenten
forudse i studiefasen, som fx artikulation, dynamik og frasering. Alle spørgsmål
findes i partiturerne, og det er også dér svarene findes.

“Point of no return”
“Point of no return” er det øjeblik, man stiller sig op på podiet foran orkesteret. Fra
dette øjeblik bør man ikke, inden prøven/koncerten er færdig, gå tilbage til det
forrige stadie, studiefasen. Man skal ganske enkelt have en så komplet forståelse af
musikken som mulig.
Frem til dette punkt skal dirigenten have truffet alle de afgørende valg om tempo,
overgange, frasering, dynamik, balance og hvordan musikken dirigeres. Man må
som dirigent ikke blive i tvivl om noget af dette på podiet. Løsningerne skal være
glasklare, gnidningsløse og forståelige for orkesteret. Der kan dog opstå
situationer, hvor man er nød til at gå på kompromis, men det er langtfra det ideelle.

Prøve og koncert
Når tidspunktet for prøve eller koncert oprinder, har dirigenten forberedt sig til det
sidste, så der kan arbejdes med det, orkesteret giver.
Over de tilstillede prøvedage skal dirigenten sørge for, at orkesteret spiller det
valgte repertoire så korrekt som muligt, og dertil skal dirigenten tilføre energi, der
naturligt vil bære præg af netop hvilken dirigent, der står foran orkesteret.
Struktur er vigtigt. Man må som dirigent have en plan, som er lavet under
studiefasen og tjekket op på under Point of no return.
På samme måde som partiturstudierne struktureres, fx ved hjælp af B Tommy
Andersson’s Hierarchy of Needs for Conducting, må prøverne også struktureres.
Og her kan netop Andersson’s Hierarchy of Needs for Conducting bruges. Man kan
sige, at det lidt er det samme som at bygge et hus: Man må bygge fundamentet, før
man kan bygge væggene, og bygge væggene, før man kan male dem osv.
Derfor sørger dirigenten som det første for, at orkesteret spiller rigtige toner og
rytmer. Ikke før at dirigenten har sikret sig dette, bør der gåes videre og arbejdes
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med andet. Det er klart, at dirigenten kan vise det, men vælger dirigenten at arbejde
med en passage i musikken, sikres det først, at toner og rytmer er på plads. Men
samtidig er det vigtigt, at man under denne fase giver rammer og plads til, at
orkesteret kan musicere frit. Man har brug for at gøre dette som dirigent, så man
ikke påtager sig al ansvar.
Herefter kan dirigenten begynde at arbejde med husets vægge og tag: Dynamik,
balance og intonation.
Til sidst kan man “sætte de møbler ind i huset, man synes er pæne”: Tilføje nogle
personlige valg - men altid med måde.
Dirigenten skal altid sørge for at prioritere. Hvad er vigtigt at løse lige hér, og hvad
løser sig selv i løbet af prøven eller prøverne?

3-5 metoden
“Tal ikke - vær relevant”. Så enkelt kan det siges. 3-5 metoden går ganske enkelt
ud på, at for hver gang man slår af, er det fordi man har tre ting at sige, og for hver
ting man siger, må man maks bruge fem ord. Dette skal selvfølgelig tages med et
gran salt, da nogle instruktioner kræver flere ord. Men idéen bag ved
“filosofien” (hvis man kan kalde den det) er at bruge så få ord som muligt på
podiet. Vis det i stedet. Sørg altid for, at de verbale, såvel som non-verbale
instruktioner, ikke er kontraproduktive.
Et andet godt og måske endnu stærkere redskab er partituret. Komponisten hjælper
langt oftere end man tror. Går noget ikke som det skal, får man som regel en ny
chance på næste side, næste takt eller næste slag.
Balancen mellem den verbale og non-verbale kommunikation er altså afgørende og
man bør så vidt mulig stræbe efter så lidt verbal kommunikation som muligt.

Problemløsning
Efter en gennemspilning, har man som dirigent altid en lang liste af ting der skal
ordnes. Ofte er det de grundlæggende ting som ensemble (rytmisk præcision),
dynamikker og artikulation, der skal løses eller forbedres.
Man kan gå gennem en hel sats og reparere alle detaljer, men en langt sundere
strategi er at finde et enkelt afsnit, en 8 takters frase fx, der indeholder alle
problemerne, men samtidig også er et sted, hvor alle problemerne kan løses.
Informér musikerne om at “vi har nogle generelle problemer med ensemble,
dynamikker og artikulation” og arbejd i dybden med dette.
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Fordelen er her, at dette arbejde spreder sig til resten af satsen, måske resten af
værket, måske resten af programmet og i bedste fald spreder det sig til resten af
prøverne.

At arbejde med klang
Den rationelle forklaring kunne selvfølgelig være at komme med løsninger:
Beskrivelser, tekniske løsninger, motivere musikerne, komme med viden.
Den simple løsning er at spille det igen og igen. Hvis en enkelt frase, takt eller tone
lyder godt, så lad musikerne vide at dette er godt, lad dem vide at de er på rette
spor. Kun på den måde kan man lade dem tage ansvaret for at skabe en god klang.
Så kort sagt: Giv dem ikke løsninger. Fortæl dem, hvad der allerede virker, og lad
dem arbejde ud fra dét. Men lad det altid være musikernes ansvar at skabe en god
klang, og er du nød til at komme med en beskrivelse, så gør det så kort som muligt
og arbejd derefter ud fra det du får.

Tillid til orkesteret
Hvad kan dirigenten forvente af det her orkester? Hvad kan dirigenten opnå? Hvad
kan dirigenten forestille sig?
Det tager flere år på podiet og erfaring at vide. Men i første omgang kan dirigenten
vise musikerne tillid.
Det kan ofte være abstrakt som ung dirigent at vide, hvornår et problem skyldes
“mig” (som dirigent) og hvornår den skyldes situationen. Opstod dette problem
fordi “jeg” gjorde noget forkert, eller opstod det pga noget andet?
Hvis man ikke viser musikerne tillid, hvis man ikke viser dem, at man stoler på, at
de spiller rigtigt, så spiller de ikke rigtigt.

Uforudsete udfordringer
Er der nogle særlige udfordringer, der kan opstå, der ikke nødvendigvis er givet i
nodematerialet?
Orkestrets bibliotekar er dirigentens bedste ven. Bibliotekaren kan give adgang til
orkestrets nodemateriale, så man som dirigent kan gå gennem musikernes
nodemateriale. Det er ikke altid givet, at musikerne har samme udgave som
dirigenten. Nogle udgaver kan mangle takttal eller bogstaver, fraseringen kan være
forskellig eller der kan være trykfejl.
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Nogle udgaver kan have anmærkninger fra tidligere produktioner, der ikke
nødvendigvis stemmer overens med dirigentens fortolkning af musikken.
På den måde kan dirigenten forberede sig yderligere på situationer, der skaber
spørgsmål og kræver forklaring for orkesteret.
Skulle det dermed ske, og det kan ske for alle dirigenter, at der er
uoverensstemmelse mellem dirigentens og orkestrets udgaver, eller mellem
udgaverne i orkestret, også selvom alle forholdsregler er taget, er det vigtigt at
bevare det professionelle overblik:
Spil videre, spil igennem, stop ikke, “stay cool!”. Man bemærker tydeligt, hvis der
er uoverensstemmelser i materialet. Det vigtigste er, at man skynder sig at fjerne
fokus fra det. Tal om de essentielle ting som rytme, tempo, atmosfære, og når det
første sted kommer, hvor der er uoverensstemmelser, kan man begynde at udrede
hvad man så gør. Ellers sker det, at folk begynder at snakke i orkesteret, og det kan
måske hænde, at formanden for programudvalget rejser sig op og holder en lang
tale. Den vej, er der ingen der ønsker at gå. Som dirigent bør man gøre, hvad man
er der for: Løse problemer og skabe musik.
En anden ting man som dirigent kan forberede sig på er, at når der lægges et skema
for prøvens forløb, kan man orientere sig, om der er grupper i orkestret, fx
messingblæserne, slagtøj, et evt kor eller solist, der ikke spiller i nogle satser, og
forsøge at planlægge prøven, så flere musikere ikke sidder og venter på selve
scenen forgæves. Derefter skal man huske at informere de relevante sektioner i
orkesteret om tidsplanen.
På den måde kan mange musikeres tid spares og der kan “scores nogle billige
point” hos dem.

Efterkritik
Efter hver prøve og koncert, bør man nøjsomt gennemtænke, hvad man oplevede
på podiet, og tage til efterretning, hvad der gik godt og hvad der gik dårligt.
Ligeså må man efter hvert projekt eller produktion, give sig selv kritik og feedback
på forberedelsen.

Studiefasen
Følgende spørgsmål kan dirigenten stille sig selv efter endt produktion eller projekt
med henblik på efterkritik af studiefasen:
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Hvad viste sig at være mest afgørende at have fordybet sig i og hvad gav det mest
solide fundament for mig og værkets forløsning?
Hvilke væsentligste tvivl kom jeg i undervejs med hensyn til mine valg?
Hvilke væsentlige spørgsmål, forventede eller uventede, dukkede op under
prøveforløbet hos mig selv eller hos musikerne?
Hvilke dele af værket måtte jeg med hånden på hjertet sige, at jeg faktisk ikke
havde studeret ordentligt, herunder forsket i mindre detaljers årsag og virkning?
Hvor i værket kunne jeg tydeligst mærke, at min baggrundsviden om komponisten,
dennes øvrige værker, fortidens og samtidens åndsliv i almindelighed etc ikke var
tilstrækkelig?
Når alle disse spørgsmål opsummeres, hvordan ville jeg så prioritere mit studie af
et tilsvarende værk næste gang?

Point of no return
Disse spørgsmål kan dirigenten stille sig selv efter endt produktion eller projekt
med henblik på efterkritik af valgene ved “Point of no return”:
Hvilke af mine afgørende valg om eksempelvis tempo, overgange, frasering,
dynamik, balance etc var jeg mest tilfreds med?
Og hvilke fortrød jeg undervejs i løbet af ugen?
Hvilke af mine beslutninger var jeg pludselig i tvivl om ved første gennemspilning
af værket første prøvedag?
Og hvorfor?
Hvilke af mine beslutninger viste sig at være fuldstændig gnidningsløse at forstå
for orkestret ved første gennemspilning?
Hvilke af mine beslutninger krævede en vis kamp at få igennem og hvor godt
lykkedes det?
Når jeg opsummerer koncertens faktiske endelige forløb med hensyn til tempi,
fraseringer, overgange, dynamik etc, hvor godt afspejler det så mine point of no
return valg?
Og hvilke af valgene vil jeg formodentlig revidere til næste gang og hvorfor?

Prøve og koncert
Disse spørgsmål kan dirigenten stille sig selv efter endt prøve eller koncert med
henblik på efterkritik af den netop afholdte prøve eller koncert:
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Hvad var det musikalsk set mest vellykkede øjeblik (præcis takt/frase) og hvornår
indtraf det (hvilken prøvedag/koncert)?
Hvad var det mindst vellykkede og hvornår indtraf det?
Præcis i hvilke takter og på hvilket tidspunkt mærkede jeg den tætteste kobling
mellem mig og orkestret?
Og hvornår mærkede jeg den værste kobling, det sted, hvor vi overhovedet ikke var
på samme planet?
Hvor og hvornår mærkede jeg, at orkestret følte sig mest fri til at musicere indenfor
den overordnede retning, jeg ønskede?
Hvilken var min mest effektive verbale enkel-instruktion; den der hurtigst og bedst
gav pay off?
Og hvilken ting mener jeg var den værste jeg sagde på podiet, den der faktisk var
kontraproduktiv og forvirrede mest?
Hvad var overordnet set det væsentligste, jeg opnåede på henholdsvis prøvedag 1,
2 , 3, generalprøve og koncert?
Hvilket øjeblik hentede jeg mest positiv næring i musikken mens jeg stod på
podiet?
Hvilket forløb/øjeblik i den verbale kommunikation var mest frustrerende?
Og set i bakspejlet: Hvor kunne jeg have “drejet af” i kommunikations-spiralen for
at havne et andet sted?
Hvilken positiv kommentar fra musikere/publikum etc var den, der varmede mig?
Og hvilken negativ kommentar, spørgsmål eller fornemmelse var den, der gjorde
mest ondt på mig? Og hvorfor?
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Prøveperioden med Norrköpings
Symfoniorkester
Hvordan forløb ugen?
Til min eksamenskoncert den 11. April 2019 med Norrköpings Symfoniorkester,
havde jeg sammensat et program bestående af: R. Strauss Don Juan, B. Sørensen
Evening Land og Tchaikovsky Symfoni nr 4.
Programmet var godkendt af B. Tommy Andersson og orkesterets programudvalg,
og der var skemalagt prøver 8., 9. og 10. April, hver dag fra 10:00-14:00,
generalprøve 11. April fra 10:00-14:00 og endelig koncert 11. April kl 19:00.
Orkestrets daglige rammetider er 10:00-11:10, 11:30-12:30, 13:00-14:05.
Jeg var den eneste, der blev eksamineret på Kungl. Musikhögskolan i år, hvorfor
jeg var den eneste dirigent på podiet. Normalt er en eksamenskoncert delt mellem
årgangens afgående dirigenter. Min professor havde derfor besluttet, at de første to
prøvedage skulle bruges til masterclass for alle fire dirigentstuderende, hvoraf de
tre går første år.
Gunvald Ottesen tog sig primært af Strauss, Simon Bång tog sig af de første to
satser af Tchaikovsky og Felix Bagge tog sig af de sidste to satser.
Jeg dirigerede al musikken og jeg var den eneste der dirigerede Sørensen.

Mandag
Prøven mandag startede ud med, at jeg dirigerede første satsen af Tchaikovsky
igennem, hvorefter Simon overtog satsen og prøvede på den. Derefter fortsatte vi
med anden sats, som jeg først dirigerede igennem, hvorefter Simon prøvede på den.
Felix overtog og dirigerede en gennemspilning af først tredje sats, for derefter at
prøve nogle enkelte steder og for til sidst at dirigere en gennemspilning af fjerde
sats.
Efter den første pause dirigerede jeg en gennemspilning af Strauss Don Juan, og
Gunvald dirigere derefter også en gennemspilning af Strauss.
Den sidste time dirigerede jeg en gennemspilning og prøvede på Sørensen Evening
Land.
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Tirsdag
Prøven tirsdag startede med at Gunvald dirigerede Strauss Don Juan igennem,
hvorefter jeg prøvede på den i 25 minutter. Derefter dirigerede en gennemspilning
og prøvede på Tchaikovsky 3. sats, inden Felix dirigerede en gennemspilning af
Tchaikovsky 4. sats.
Efter pausen dirigerede Simon en gennemspilning af Tchaikovsky 1. sats, og jeg
prøvede derefter på den i 15 minutter. Inden pausen dirigerede først Felix en
gennemspilning af Tchaikovsky 2. sats, og Simon prøvede derefter på den.
Den sidste time dirigerede jeg en gennemspilning og prøvede på Sørensen Evening
Land.

Onsdag
Prøven onsdag havde jeg for mig selv.
Jeg lagde ud med at prøve i 45 min på Strauss Don Juan, inden jeg fortsatte med at
prøve på Tchaikovsky 1. Sats. Efter pausen fortsatte jeg med Tchaikovsky 1. sats,
og prøvede derefter på 2. sats. Jeg dirigerede en gennemspilning på 3. Sats og
prøvede enkelte steder, inden jeg fortsatte med 4. Sats frem til pausen. Efter pausen
dirigerede jeg en gennemspilning på Sørensen Evening Land og prøvede derefter
på nogle enkelte steder, og sendte til sidst musikerne hjem.

Hvad skete der i løbet af ugen?
Vi mødte orkesteret mandag morgen kl 10:00, hvorefter Tommy præsenterede os
for orkesteret, forklarede dem, at jeg skulle eksamineres og derfor ville have
prøven onsdag alene, men at de andre var med mandag og tirsdag.
Som altid gav Tommy orkesteret mulighed for at kommentere med feedback, både
under og efter prøven.
Setup’et var egentlig klar, med med så stort et program krævede det, at vi alle
arbejdede som én dirigent.
At jeg startede ud med en gennemspilning af Tchaikovsky, ville de fleste dirigent
nok have gjort. Men efter en gennemspilning følte jeg, at det var vigtigt at arbejde
på det, der var brug for: Ensemble, rytmisk præcision og tempo-overgange. Det var
ganske enkelt ikke stabilt nok. Men i stedet for at arbejde med de grundlæggende
ting, spillede Simon mere igennem frem for arbejde i dybden. Det gode ved dét er,
at mange ting løser sig selv ved blot at spille, men det krævede nogle ganske få
instruktioner, der desværre ikke blev givet, da der blev fokuseret på at spille mere
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igennem.
Det sammen gentog sig desværre under andensatsen, og da der derefter blev spillet
mest igennem på tredje-satsen og udelukkende blev dirigeret en gennemspilning på
fjerde-satsen, havde vi spillet en hel symfoni næsten to gange allerede inden den
første pause. Selvfølgelig kan orkestret spille så meget, men med det faktum, at vi
var tre forskellige dirigenter på podiet, og vi ikke fik etableret en ordentlig
arbejdsatmosfære, som dette repertoire kræver, og som ville sætte niveauet for
ugen, skabtes usikkerhed, men også senere en frustration hos musikerne: De
syntes, de spillede for meget og prøvede for lidt.
Efter pausen dirigerede først jeg og derefter Gunvald en fuld gennemspilning af
Strauss Don Juan.
Selvom vi sendte musikerne tidligt til pause, kom der flere til både Tommy og mig,
og ønskede, om vi ikke kunne prøve mere og spille mindre.
Derefter prøvede jeg på Sørensen, som jeg har valgt at beskrive i et afsnit for sig.
Efter den første dag, snakkede vi fire dirigenter og Tommy om, at lave en mere
struktureret prøve for tirsdagen12. Vi ønskede at prøve mere, og spille mindre
igennem, men stadig på en måde, så de resterende tre dirigenter havde mulighed
for at dirigere så meget som muligt igennem.
Udfaldet var bedre, men stadig ikke optimalt. Der blev ganske enkelt prøvet for lidt
og spillet for meget.
Hvor Simon fokuserede meget på dynamik og frasering, fokuserede jeg mere på
rytme og ensemble, hvilket skabte både gode og mindre gode ting. Selvfølgelig var
det to forskellige satser, vi hver især arbejdede på og som selvfølgelig kræver
forskellige fokus, men der var ikke rigtig blevet taget fat i det mest essentielle på
førstedagen.
Da det blev onsdag havde jeg podiet for mig selv13. Det var vigtigt for mig, at vi
nåede at etablere et godt fundament, som jeg følte, vi ikke rigtig havde fået skabt
de første to dage.
Jeg forsøgte derfor at arbejde i dybden med Strauss Don Juan, at arbejde mig
igennem tonedigtet, bid for bid, i et højt tempo, for vi skulle nå det hele, og gerne
det meste.
Da vi havde arbejdet færdig med Strauss efter 45 min, gik jeg videre til
Tchaikovsky 1. Sats, velvidende at vi havde arbejdet meget, og dermed også spillet
meget. Min plan var, at arbejde mig igennem halvdelen af 1. Sats, med fokus på

12

Se Bilag 2: Prøveplan Tirsdag

13

Se Bilag 3: Prøveplan Onsdag
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rytme, ensemble og dynamik. Efter pausen var min plan, at arbejde mere med
musikalsk udtryk, da de passager vi havde arbejdet med inden pausen, automatisk
ville smitte af på de passager efter pausen, da musikken er meget den samme.
Jeg spillede en god bid igennem, 3-4 minutter, og forsøgte virkelig at vise så
mange ting som muligt, uden at stoppe dem undervejs. Det er efter min
overbevisning den bedste taktik. Men pludselig stejlede koncertmesteren. Han
mente, at jeg spillede for meget, og prøvede for lidt, og han frarådede mig at
arbejde videre med satsen. Aldrig har jeg følt mig så lille på podiet. Jeg vidste slet
ikke hvad jeg skulle gøre, og den eneste mulighed, jeg så, var, at sende musikerne
tidligere til pause. Igen en beslutning truffet på tidligere erfaringer: Hvis
situationen spidser til, så slip den.
Det viste sig også at være en god beslutning, og efter en lettere anspændt
diskussion mellem koncertmester, Tommy og mig i pausen, kom koncertmesteren
inden næste del af prøven begyndte og undskyldte og hviskede tavlen ren.
I princippet havde jeg mistet 8-10 min prøvetid med orkesteret ved at sende dem
tidligere til pause, men det var nu engang den eneste mulighed jeg havde.
Resten af prøven forløb over al forventning. Vi fik løst de mest essentielle ting i 1.
satsen, og fik arbejdet mere eller mindre i dybden med resten af Tchaikovsky.
Hvorfor stejlede koncertmesteren?
Mit bedste bud er disse to årsager:
For det første, burde jeg- set i bakspejlet af ugens løb- efter Strauss have begyndt at
arbejde på en sats i Tchaikovsky, der var mindre fysisk krævende end første satsen.
Strauss er virkelig krævende for hele orkesteret at spille, ditto er første-satsen af
Tchaikovsky. Jeg burde nok have gemt første-satsen og være begyndt direkte på
anden sats og vente med første-satsen til efter den første pause.
For det andet tror jeg, at de mange gennemspilninger i ugens løb har haft en
psykologisk indvirkning på musikerne i orkestret. Med udsigt til, hvad der i deres
øjne kunne se ud som endnu en gennemspilning, havde de ganske enkelt fået nok.
Reaktionen var forståelig, men kunne være undgået, hvis vi alle havde forberedt os
bedre på hvornår vi prøvede og hvornår vi spillede igennem.
En helt tredje tanke kunne også være, hvordan udefrakommende omstændigheder
og faktorer, vi, som dirigenter, ikke er herre over og ofte ikke er vidende til, kan
påvirke situationen.
I dette tilfælde viste det sig, at orkesteret ikke var blevet taget med på råd, da
programmet til denne koncert skulle besluttes, som orkesteret som regel bliver.
Denne koncert, med et ret så omfattende program, faldt lige efter to uger med to
ligeså fysisk krævende programmer. Koncertmesteren var derfor skeptisk over det
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store program, og måske startede mange af frustrationerne allerede dér og endte ud
i en magtesløs frustration over manglende indflydelse.
Det er selvfølgelig en faktor jeg har med i tankerne, men jeg har ligeså meget med i
tankerne, at jeg helst ville være disse informationer foruden. Jeg mener, at hvis vi
som dirigenter ikke er fuldstændig klare over hvornår noget skyldes os eller
hvornår noget skyldes situationen, så kan vi heller ikke gøre det, vi er der for,
nemlig at dirigere, som det tidligere er beskrevet i afsnittet “Tillid til orkesteret” 14
Ganske enkelt bør dirigenten sættes udenfor og kun gøre det, dirigenten kan løse.
Det kan lyde som en stor kritik af den måde vi valgte at sætte ugen op på, hvilket
det ikke skal ses som. Det skal snarere ses som en analyse af, hvorfor visse
situationer blev anspændte og andre gik godt.
Dertil skal det siges, at selvom der blev spillet meget og prøvet lidt, var der altid en
udvikling at høre. Orkesteret spillede ekstremt godt, og kom med mange gode
feedbacks til os i ugens løb, og taget i betragtning af antallet af dirigenter på podiet
i ugens løb, var de altid loyale overfor den nye dirigent. De spillede altid som vi
dirigerede.

Progression i arbejdet med Sørensen Evening Land
Det værk jeg havde mulighed for at arbejde med på egen hånd i løbet af ugen, var
Sørensen Evening Land. Det var også hér, jeg kunne forsøge at bruge mine egne
metoder i progressionen i løbet af ugen.
Jeg havde forberedt mig godt, og havde stort set fundet svar på alle tænkelige
spørgsmål der kom op. Men allerede inden jeg havde slået den første tone an, var
der flere i orkesteret der rakte hånden op og havde spørgsmål til musikken,
spørgsmål der var relevante, da notationen nogle steder i partituret var en smule
tvetydigt. Der var dog også en del spørgsmål til fx rytmer og nodetrykket, som jeg
ikke kunne svare på, da dette var ude af mine hænder.
Jeg fornemmede en modstand fra orkesteret, allerede inden vi havde spillet værket
igennem første gang.
Jeg svarede på alle spørgsmål, og dirigerede værket igennem.
Det første, jeg arbejdede på derefter, var at sikre mig, at alle rytmer og toner var
rigtige. Da Sørensens Evening Land er et nyskrevet og for mange et ukendt stykke,
14

Se side 12

!20

med mange rytmer og tempo-overgange, var det min prioritet, at alt dette skulle
ordnes første dag.. Vi prøvede forskellige passager langsomt, og fik rytmer og
ensemble på plads. Og jeg kunne mærke at det betalte sig: Allerede ved
gennemspilningen tirsdag var der en verden til forskel. Det hele var meget mere
sikkert, og vi kunne begynde at arbejde endnu mere i dybden med dynamik og
balance, udtryk i vibrato, hastigheden på glissandi og frasering. Og igen gav det
pote: Ved gennemspilningen onsdag var der ganske få ting der manglede at blive
arbejdet på. Og til koncerten sad alt så godt som vi havde forberedt det.
En anden observation: Musikernes indtryk af musikken blev mere positiv i løbet af
ugen. Der var sågar en musiker der udtrykte “vi burde have dette på vores
standardrepertoire”.
Spørgsmålet for mig er, hvorfor der kom så mange spørgsmål op den første dag,
allerede inden vi havde prøvet på det? Kom de op fordi der var blevet givet
muligheden herfor under Strauss og Tchaikovsky? Eller var det ganske enkelt fordi,
de havde mange spørgsmål til noden?

Hvordan ville jeg selv have lagt prøven op?
Havde jeg ene mand haft ansvar for hele ugen, ville jeg have lavet et prøveskema
der så ud således:

Mandag
10:00-10:45: Strauss Don Juan, gennemspilning og prøve.
10:45-11:10: Tchaikovsky Symfoni nr 4 1. sats, gennemspilning.
11:30-12:00: Tchaikovsky Symfoni nr 4 1. sats, prøve.
12:00-12:30: Tchaikovsky Symfoni nr 4 2. sats, gennemspilning og prøve.
13:00-14:05: Sørensen Evening Land, gennemspilning og prøve.
Denne dag er det vigtigt at få rørt så meget af repertoiret som muligt, få spillet
meget igennem, få vist så meget som muligt, ganske enkelt at danne sig et overblik,
og lære hinanden at kende. I prøvearbejdet er det vigtigt at tale og sikre sig “husets
fundament”, altså at sikre sig at alle spiller rigtige toner og rytmer, at alle fraserer
ens og at alle ved, hvem de skal lytte efter.
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Tirsdag
10:00-10:40: Strauss Don Juan, Prøve
10:40-11:10: Tchaikovsky Symfoni nr 4 3. og 4. sats, gennemspilning og prøve.
11:30-12:30: Tchaikovsky Symfoni nr 4 1. og 2. sats, prøve.
13:00-14:05: Sørensen Evening Land, gennemspilning og prøve.
Denne dag er det vigtigt at komme længere i dybden med prøvearbejdet. Jeg lytter
selvfølgelig stadig efter “husets fundament” men jeg begynder også at arbejde
endnu mere med frasering, dynamik, balance og intonation.

Onsdag
10:00-10:40: Strauss Don Juan, gennemspilning og prøve.
10:40-11:10: Tchaikovsky Symfoni nr 4 2. sats, gennemspilning og prøve
11:30-12:05: Tchaikovsky Symfoni nr 4 1. sats, gennemspilning og prøve.
12:05-12:25: Tchaikovsky Symfoni nr 4 3. sats, gennemspilning og prøve.
12:25-12:30: Tchaikovsky Symfoni nr 4 4. sats, prøve.
13:00-14:05: Sørensen Evening Land, prøve og gennemspilning.
Denne dag er sidste rigtige prøvedag. Hvis mit arbejde mandag og tirsdag har
virket, så er der her plads til udsmykninger. Vi går denne dag endnu mere i dybden
med klangfarver og balance, og har vi egne idéer, som fx effekter vi vil tilføje, så
som portamenti, glissandi, ændringer i dynamik osv, er det denne dag i kan gøre
det.

Torsdag, Generalprøve
10:00-10:20: Strauss Don Juan, gennemspilning
10:20-10:40: Sørensen Evening Land, gennemspilning
10:40-11:10: Pause
11:10-12:00: Tchaikovsky Symfoni nr 4, gennemspilning
Generalprøven er vores sidste mulighed for at finpudse. Derfor gælder det om, at
de frø der er blevet sået i ugens løb får lov til at spire. Da generalprøven ligger
samme dag som koncerten, er det vigtigt også at spare på, ikke bare ens egen, men
også orkestrets energi til koncerten samme aften. Derfor kan man undlade at spille
fx hele sidste satsen, hvis altså “husets fundament” er i orden.
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Torsdag, Koncert
I ugens løb “sparer” 5% ekstra til koncerten. Dette giver du nu til musikerne. Kan
tempoet presses enten en my langsommere de langsomme steder eller en my
hurtigere de hurtige steder gøres dette, og desuden tilføjes blot al den energi og
inspiration man kan.

Hvad kan jeg tage med herfra?
Selvom der var mange dirigenter på podiet, og ugen var anspændt, bør man altid se
indad og altid reflektere over, hvad man selv kunne have gjort bedre. Derfor vil jeg
forsøge at svare på nogle af de spørgsmål til selvkritik, der tidligere blev beskrevet.
Jeg har valgt et repræsentativt antal af spørgsmål.

Studiefase
Hvad viste sig at være mest afgørende at have fordybet sig i og hvad gav det mest
solide fundament for mig og værkets forløsning?
Det mest afgørende var, at jeg havde indstuderet Sørensen Evening Land så
grundigt. Mit fokus havde været, at bruge tid på at forstå partituret, og forudse de
steder i partituret, der krævede ekstra opmærksomhed. Desuden havde jeg afstemt
uklarheder i notationen, og sågar talt med komponisten om disse.
Hvilke væsentligste tvivl kom jeg i undervejs med hensyn til mine valg?
Progressioner i tempoet, specielt i Tchaikovsky. Jeg kunne have været endnu mere
præcis i mine valg angående accelerandi og ritardandi.
Hvilke væsentlige spørgsmål, forventede eller uventede, dukkede op under
prøveforløbet hos mig selv eller hos musikerne?
Jeg lagde ud med at dirigere Sørensen Evening Land uden dirigentpind, hvilket
generede mange musikere. At jeg blev bedt om at brug pind, havde jeg ikke
forudset.
Hvilke dele af værket måtte jeg med hånden på hjertet sige, at jeg faktisk ikke
havde studeret ordentligt, herunder forsket i mindre detaljers årsag og virkning?
Første-sats af Tchaikovsky havde jeg desværre undervurderet. Jeg kunne have øvet
meget mere med metronom og have studeret rytmerne bedre, hvilket desværre også
kom til udtryk under koncerten, hvor en del af strygerne faldt ud et par takter.
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Når jeg opsummerer alle disse spørgsmål, hvordan ville jeg så prioritere mit studie
af et tilsvarende værk næste gang?
Jeg bør i fremtiden være endnu mere sikker på mine tempovalg, dertil metriske
modulationer og direkte tempo-overgange

Point of no return
Hvilke af mine afgørende valg om eksempelvis tempo, overgange, frasering,
dynamik, balance etc var jeg mest tilfreds med?
Karakteren, tempo og frasering i åbningen af Strauss Don Juan var jeg meget
tilfreds med. Det lød virkelig godt, alle prøvedage og til koncerten
Og hvilke fortrød jeg undervejs i løbet af ugen?
Tredje-sats af Tchaikovsky blev ikke rigtig stabil og der var for stor forskel i de
interne tempi i satsen.
Hvilke af mine beslutninger viste sig at være fuldstændig gnidningsløse at forstå
for orkestret ved første gennemspilning?
Åbningen af Strauss Don Juan sad altid, både hvad angik tempo, balance, frasering
og karakter.
Hvilke af mine beslutninger krævede en vis kamp at få igennem og hvor godt
lykkedes det?
Jeg tror, det var min beslutning om, under onsdagens prøve, at gå fra Strauss Don
Juan til Tchaikovsky 1. sats. Det blev ikke vel modtaget, og det lykkedes mig ikke
at holde mig til min plan, og jeg måtte give op.

Prøve/koncertdage
Hvad var det musikalsk set mest vellykkede øjeblik (præcis takt/frase) og hvornår
indtraf det (hvilken prøvedag/koncert)?
Sidste 50 takter af Sørensen Evening Land til koncerten. Der blev simpelthen skabt
et magisk øjeblik: En ro, en fordybelse og en følelse af, at vi alle var forenet i et
musikalsk landskab.
Desuden bogstav Z i Strauss Don Juan til første gennemspilning. Klangen blev
meget mere fri og det virkede som om, at alle nød øjeblikket.
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Hvad var det mindst vellykkede og hvornår indtraf det?
Takt 273-275 i Tchaikovsky 1. sats til koncerten. Vi var simpelthen ikke sammen.
Præcis i hvilke takter og på hvilket tidspunkt mærkede jeg den tætteste kobling
mellem mig og orkestret?
Efter den sidste fermat i Strauss Don Juan til koncerten. Jeg lavede fermaten meget
længere her end jeg havde gjort til prøverne. Jeg havde en følelse af, at vi alle
ventede på det rigtige øjeblik jeg så greb. De sidste takter af tonedigtet var bedre
end de tidligere havde været.
Og hvornår mærkede jeg den værste kobling, det sted, hvor vi overhovedet ikke var
på samme planet?
Takt 273-275 i Tchaikovsky 1. Sats til koncerten. Alle ventede på alle, jeg ventede
på dem, og ingen var sammen. Men vi løste situationen og kom videre.
Hvor og hvornår mærkede jeg, at orkestret følte sig mest fri til at musicere indenfor
den overordnede retning, jeg ønskede?
I Tchaikovsky 2. sats til alle prøver og koncert. Jeg slap kontrollen og opfordrede
dem i min gestik til at lytte mere til hinanden. Det gav pote.
Hvilken var min mest effektive verbale enkel-instruktion, den der hurtigst og bedst
gav pay off?
Åbningen af Strauss Don Juan, første prøve: “Kun accenter hvor det står skrevet,
større forskel mellem forte og fortissimo, større crescendo og større diminuendo”.
Og hvilken ting mener jeg var den værste jeg sagde på podiet, den der faktisk var
kontraproduktiv og forvirrede mest?
Da vi øvede omkring bogstav F-H i Sørensen Evening Land sang jeg rytmer for
orkesteret. Jeg sang forkert, og det tog lang tid at rette op på det.
Hvad var overordnet set det væsentligste, jeg opnåede på henholdsvis prøvedag 1,
2 , 3, generalprøve og koncert?
Klangfarver, balance, frasering og artikulation.
Hvilket øjeblik hentede jeg mest positiv næring i musikken mens jeg stod på podiet?
Bogstav Z i Strauss Don Juan
Hvilken positiv kommentar fra musikere/publikum etc var den, der varmede mig
mest og hvorfor?
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Efter at have mistet grebet om onsdagen, hvor jeg var nødt til at sende orkesteret
tidligere til pause, kom en musiker hen til mig og sagde, at orkesteret havde været
lige lovlig grov mod mig, og at jeg bare skulle vide, at jeg gjorde et virkelig godt
stykke arbejde, og at han synes, jeg var meget dygtig.
Det var virkelig rart, at der faldt rosende ord på et tidspunkt hvor mit selvværd var
helt i bund.
Og hvilken negativ kommentar, spørgsmål eller fornemmelse var den, der gjorde
mest ondt på mig? Og hvorfor?
Da koncertmesteren holdte op med at spille om onsdagen, fordi han mente, at nu
havde de spillet nok. Det gjorde ondt på mig, for det skete få takter inden jeg havde
planlagt at slå af og begynde at arbejde med enkelt sektioner i orkesteret,
velvidende, at de havde spillet meget.
Det gjorde ondt, fordi jeg følte, at de ikke havde tillid til, at jeg kunne sætte en
prøve op og at jeg ikke var opmærksom på det fysiske pres, meget gennemspilning
er.
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Opsummering
Jeg ønskede at undersøge de forskellige faser af en orkesterprøve (før, under og
efter) og hvordan faserne adskiller sig fra hinanden samt den enkeltes fases
nødvendighed. Jeg ønskede desuden at undersøge, hvorvidt dirigenten har en
dobbeltrolle i disse faser.
Jeg kan konkludere, at jeg opdeler indstuderingsfasen i flere kategorier, og at
efterkritik efter endt prøve, koncert eller projekt er en vigtig del af processen.
Jeg har også forsøgt at belyse, hvordan jeg mener, man bør opstille en prøve, samt
hvilke grundstene en prøve består af.
For min egen del, har efterkritikken været et vigtigt punkt. Dels for at forstå, hvad
der gik godt og mindre godt til min koncert med Norrköpings Symfoniorkester. I
mange af kritikpunkterne gør jeg det klart for mig selv, hvor vigtigt det er, at jeg i
fremtiden har en endnu mere klar vision og plan for de musikalske valg jeg træffer.

Jeg stiller derfor mig selv et sidste spørgsmål:
Præcis hvilke tre hovedpunkter af refleksionen kan jeg tage med mig til alle mine
kommende forløb uanset værk, tid og sted?
Uanset størrelsen på programmet, skal jeg være meget bevidst om, hvordan jeg
opstiller prøven.
Jeg skal være meget mere bevidst om tempi, og træffe langt stærkere beslutninger
om dette inden første prøve.
Jeg har en stærk energi og udstråling der let smitter af på musikerne. Jeg skal være
meget bevidst om denne, så jeg bruger den så konstruktivt som muligt.

Det kunne være interessant at prøve samme program med et andet orkester, og
afprøve den plan, jeg havde lavet for ugen, forudsat at jeg var den eneste dirigent
på podiet, for at undersøge, om orkesteret reagerede på samme måde, både positivt
og/eller negativt, og for at se, om det kunstneriske resultat i sidste ende blev bedre.
Jeg vil i endnu højere grad forsøge at bruge disse teknikker i mit fremtidige arbejde
som dirigent, være endnu mere præcis i min beslutningstagen og være endnu mere
konkret i mit non-verbale såvel som verbale arbejde med et orkester.
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Bilag
Bilag 1: Prøveskema for ugen

!29

Bilag 2: Prøveskema Tirsdag
10:00-10:20 Gunvald, Strauss Don Juan (Gennemspilning)
10:20-10:45 Magnus, Strauss Don Juan (prøve)
10:45-11:00 Magnus, Tchaikovsky, 3. Sats (gennemspilning og prøve)
11:00-11:10 Felix, Tchaikovsky, 4. Sats (gennemspilning)
—
11:30-11:50 Simon, Tchaikovsky, 1. Sats (gennemspilning)
11:50-12:05 Magnus, Tchaikovsky, 1. Sats (prøve)
12:05-12:15 Felix, Tchaikovsky, 2. Sats (gennespilning)
12:15-12:30 Simon, Tchaikovsky, 2. Sats (prøve)
—
13:00-14:05 Magnus, Sørensen Evening Land
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Bilag 3: Prøveskema onsdag
10:00-10:45: Strauss Don Juan, prøve
10:45-11:10: Tchaikovsky 1. sats, prøve
11:30-11:45: Tchaikovsky 1. sats, prøve
11:45-12:05: Tchaikovsky 2. sats, prøve
12:05-12:15: Tchaikovsky 3. sats, gennemspilning, prøve
12:15-12:30: Tchaikovsky 4. sats, prøve
13:00-14:05: Sørensen Evening Land, gennemspilning, prøve
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Bilag 4: Program fra eksamenskoncert
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Bilag 5: Indspilning af eksamenskoncert
Det selvstændige, kunstneriske arbejde, min eksamenskoncert, dirigerede jeg 11.
April 2019 med Norrköpings Symfoniorkester i De Geer Hallen, Norrköping.
Programmet var R. Strauss Don Juan, B. Sørensen Evening land samt P.I.
Tchaikovsky Symfoni nr 4. Dette er vedlagt som indspilning.
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