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Koncert. Muligvis har DR Underholdningsorkestret stadig en fremtid. For årets danske vinder af Nordisk Råds Musikpris, 
Simon Steen-Andersen, synes både fremtiden og musikken at ligge fuldstændig åben. 

Musikkens andre måder 
Af JAKOB LEVINSEN 

K
assiske orkestermusikere er som 
ege! venlige mennesker. Adam 

Fischer, DR Underholdnings
rkestrets tiljublede og efterhånden 

65-årige ungarske chefdirigent gennem de 
seneste 15 år, ligner nærmest ikke andet. 

Det forhindrede bare ikke orkestret og 
Fisehers opførelse i fredags af Beethovens 9. 
symfoni i at klinge i særklasse edderspændt 
rasende. Fra første til sidste færd klinger sym
fonien som musik om at ville. Først opbygges 
det meste af en mægtig symfoni, dengang den 
største af sin art nogen sinde, og midt i finalen 
bryder barytonsolisten så pludselig ind og 
plæderer for en helt anden og gladere musik. 

På samme måde blev Adam Fischer og hans 
orkesters på en gang indædt koncentrerede og 
uafrystelige opførelse af symfonien heller ikke 
blot en selvtilfreds fejring af den eller af sig selv. 
T værtimod blev der også i praksis kæmpet fra 
takt til takt. Det burde slet ikke kunne lade sig 
gøre at opføre den så godt med kun knap 50 
orkestermusikere i så stor en sal. 

Muligvis nøjagtig derfor har den efterhånden 
flere måneder lange, men stadig mere højrø
stede tummel om orkestrets fremtid udviklet sig 
så- for nogle - uforudsigeligt. Der har ganske 
enkelt vist sig en, ikke mindst for det klassiske 
musikliv, helt ekstraordinær vilje og evne til 
at hamre løs på egne og musikkens vegne, og 
blive ved med det. Og man tager heller ikke 
kulturministerens længe ventede kompromis
forsøg i tirsdags for bare tilnærmelsesvis gode 
varer. Både DR-ledelsen, adskillige politikere og 
i øvrigt ikke helt a kulturfremmede journalister 
står der tilsyneladende endnu og glor, og synes 
at ville gøre det, nærmest uanset hvad der måtte 
blive sagens umiddelbare udfuld. 

IMENS er alt nogenlunde som vanligt hos 
DRUOs store. søskende i DR Symfoniorkestret. 
Diverse beslutningstagere i både DR og rege
ringen synes åbenbart at have bidt sig fust i en 
forestilling om, at symfoniorkestret da nok også 
godt kan lave stort set nøjagtig alt det samme 
som DRUO, og man vil nok heller ikke uden 
videre kunne høre forskel, når Birthe Kjær og 
Outlandish synger. Men det er altså noget gan
ske andet, symfoniorkestret er rigtig gode til. 

Det kunne høres sidste torsdag under den 
stilsikre polske dirigent Antoni Wits ledelse. 
Som ved flettallet af symfoniorkestrets koncer
ter her i efteråret handlede det altovervejende 
om den stort anlagte senromantik med hoved-

vægt på tiden omkring 
Første Verdenskrig. Ikke 
mindst efter de foregå
ende årtiers omfåttende 
Mahler-opførelser er det 
i dag et område, orkestret 
beherskerualmindelig 
sikkert. 

Ralph Vaughan 
Williams' naturromantiske 
violinfantasi The Lark 
Ascending skal i sit hjem
land være det mest spillede 
stykke engelsk musik over
hovedet, og den sarte, ef
tertænksomme nostalgi er 
heller ikke øst for Kattegat 
til at stå for; ovenikøbet 
kom den her til at stå side 
om side med polakken 
Karol Szymanowskis no
genlunde samtidige, men 
helt anderledes fortættede, 
ublufærdige og konflikt
fyldte første violinkoncert, 
også den med den unge 
skotske violinstjerne 
Nicola Benedetti som so
list. Ingen af værkerne er i 
nærheden af at være tradi
tionelle opvisningsnurnre, 
men selv om Benedetti 
også sagtens kan spille den 

Prisvinder Simon Steen-Andersen. FOTO: SCANPIX 

slags, kom det her frem for alt til at dreje sig om 
den skifrevis indtrængende og eftertænksomme 
side af besætningen violin og symfoniorkester. 

Aftenens orkestrale hovednummer, Modest 
Musorgskij9 UdstiUingsbiUeder, er derimod 
nok oprindelig komponeret midt i 1800-tal
let - som klaversuite - men i Maurice Ravels 
mægtige slagnummer af en orkesterudgave 
bliver de kantede, hidsige stemningsbilleder 
samtidig vist som dele af et stort, episk forløb, 
som for klaverudgavens vedkommende ellers 
kun de færreste pianister magter at løfte. 

HOS nogle synes fremtiden endda slet ikke at 
være til diskussion. I al stilf.erdighed og relativt 
langt fra dansk musiklivs til tider ret fortumlede 
mummespil har den nu 38-årige komponist 
Simon Steen-Andersen med base i Berlin efter
hånden opbygget sig en betydelig international 
karriere, og er bare her i efteråret både blevet 
prisbelønnet ved Donaueschingen-festivalen for 
ny musik (for sin klaverkoncert) og tidligere i 
denne måned i Oslo kåret til dette års vinder af 

Nordisk Råds Musikpris for multimedieværket 
Black Box Music, der lige er udkommet på dvd. 

I september blev tillige den operalignende 
Buenos Aires for sanger og instrumentalister 
uropført i Oslo og har nu i november turne-
ret til blandt andet København, Aarhus og 
den prominente engelske ny musik-festival i 
Huddersfield, og på torsdag den 4. december 
optræder han desuden selv i Skuespilhuset i 
København med improvisationsmusik sammen 
med blandt andre pianisten Søren Kjærgaard. 

Bumos Aires, som jeg så ved opførelsen i 
Aarhus i Granhøj Dans' bygning, formår på 
knap halvanden time og med blot en håndfuld 
sangere og fire instrumentalister at gennemløbe 
større følelsesregistre, vække større munterhed 
og pludsdig springe op og gribe en i struben 
som politisk kunst end mange meget mere res
sourcekrævende operaer. 

De fremragende sangere i Neue Vocalsolisten 
Stuttgart, et af verdens førende vokalensembler 
inden for ny musik, synger stort set ikke en nor
mal tone. I stedet betjener de sig konsekvent og 

~Hllal~u•~tLu~<:t~rorvænj~ooeogkunstigt 
ton;tæi·kecle stemjpe~d~e. De fire norske instru-
mentalister ikke særlig tit deres 
klarinet, cello, guitar, slagtøj på blot tilnærmel
sesvis gængs vis. Stort set alle musikdrarnatiske, 
ja musikalske klicheer og forventninger i det 
hele taget er skrællet af, og dermed begynder 
man at opleve stemmer, lyde, fremførelse og 
fortælling på en helt anden måde. 

Det rent ud geniale ved det hde er, at det 
midt i al sin kompleksitet og originalitet også 
virker så befriende ubesværet og imødekom
mende. Bumos Aires har navnlig til at begynde 
med noget ret afSlappet og snurrigt og løst og 
improviseret over sig. Men det kræver ikke 
spor mindre af sangere og musikere, for meget 
hurtigt viser det underfundige forløb sig også 
at være tæt af knivskarpe pointer og millime
terpæcise musikalske, lysmæssige og visuelle 
effekter, samtidig med at den pudsige historie 
om en morgensøvnig operasangerinde i studiet 
bevæger sig i retning af både medicinske mare
ridt og 1970ernes militærdiktatur i Argentina. 

Det er samtidig en art musikteater, der på 
samme tid tør være lettere absurd, ganske 
hårdtslående og alligevel i høj grad overlade 
det til tilskueren at drage sine egne foreløbige 
konklusioner. 

Det ligger så også i, at selv om Simon Steen
Andersen oprindelig er faglært, konservato
rieuddannet komponist, er hans fokus nok så 
meget på selve musikkens lyde og selve musik
teatrets udseende. Det er ikke blot musik tilsat 
tekst og teater, det er noget vist aldrig før set og 
hørr, i hvert fald ikke på disse måder, der er helt 
inde at røre ved alle mulige forestillinger om, 
hvad det helt grundlæggende kan være at se og 
høre og fortolke . .M samme grund er det i helt 
sjælden grad værd, ja nødvendigt at opleve live; 
næste lejlighed bliver ved tysklandspremieren 
først i februar på vokalensemblets hjemmebane 
i Stuttgart. 

DR Koncerthuset, 21.1 J. DR Underholdnings
orkestret, dirigent Adam Fischer, sangsolister 
Inger Damjensen, Ann HaUenberg, Sebastian 
Kohlhepp og Thomas Bauer Iversen. 
DR Koncerthuset, 20.1 J. DR Symfoniorkestret, 
dirigent Antoni Wi~ violinsolist Nicola Benedetti. 
Granhøj Dans, Aarhus, 18.11. Neue Vocalsolisten 
Stuttgart (Johanna Zimmer, Truike van der Poel 
Martin Nagy. Guillermo Anzorena og Andrr:as 
Fischer) og Ensemble Asamisimasa (Kristine 
Tjøgersen, klarinet, Tanja Oming, cello, Håkan 
Stene, slagtøj, og Anders Førisdal, guitar) m.fl. 
Simon Steen-Andersen, klangregi. 


