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HALLØJ I MUSIKKEN!
Af Peter Bruun, komponist

Der’ nogen, der tror, der kun er ord og gloser i et sprog,
at hvis man blot kan tale flot, så er man rigtig klog.
Men ka’ det være klogt at lære lidt om grammatik det, der rør sig inderst, gør sig bedre med musik
Din musik, min musik, fagot og violinmusik, sød musik, blød musik for alle og enhver.
Flot musik, chokmusik, cabana og barokmusik, Rung-musik, tung musik Og meget, meget mer’.
Din musik, min musik, forsigtig, frisk og fin musik, strid musik, blid musik for alle og enhver.
Liszt-musik, twistmusik, utrolig tvær og trist musik, grov musik, sjov musik, og meget meget mer’
Sådan lyder nogle linjer fra Kim Sjøgrens og
Keld Heicks sang “Din Musik, Min Musik”.
Det friske refræn, “din musik…”, er et pragteksempel på Keld Heicks evne til at sætte ord
sammen, så de passer til melodien. Indhold,
rytme, ord og melodi går op i en højere enhed,
så det bliver sjovt, sangbart og stimulerende.
– Sjovt, ja! Det er sjovt. Ikke lårklaskende
HAHAHA-sjovt. Men sjovt, så man trækker på
smilebåndet og bliver i godt humør. Og det er
ikke kun ordene, der gør det. Det er ordene,
sådan som de føjer sig til tonerne og omvendt.
Det er krop og tanke, der tager en dans med
hinanden og giver bevidstheden en svingtur.
“Sjov musik (og meget, meget mer’)” slutter
refrænet! Når man gerne vil lave en musikalsk
komedie, bliver det meget aktuelt det med
“sjov musik”…: Man er komponist og har fået
en utrolig sjov tekst fra librettisten. Hvordan
kan man nu lave det til en sjov, musikalsk
komedie og ikke bare en sjov komedie med
musik til?
Verdens bedste vittighed skulle vist være den
om hunden, der kommer ind på et postkontor
for at sende et telegram. Postekspedienten
spørger, hvad der skal stå i telegrammet. Hun4
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den svarer “ vov-vov-vov, vov-vov-vov, vov-vovvov”. “Altså 9 vov’er ialt”, siger ekspedienten,
“men véd de, Hr. hund, at de kan få 10 vov’er
for samme pris?”. Hunden tænker sig om et
øjeblik og siger så: “Men 10 vov’er, det giver jo
ikke nogen mening!”
Om det er verdens sjoveste vittighed, véd
jeg ikke. Men den siges, at have den kvalitet,
at den kan forstås på tværs af alle kulturer.
De fleste andre vittigheder er bundet til en
bestemt kulturel kontekst. De lader sig muligvis rent teknisk oversætte til andre sprog,
men det sjove i dem går tabt, fordi det ligger
i en bestemt måde sproget bruges på i en
bestemt kulturel kontekst. Men denne her
vittighed kan vistnok fortælles på alle sprog.
Det pudsige er, at den vittighed måske på
fantastisk vis tematiserer netop sprog. Sprog
er jo noget, alle mennesker har tilfælles. Det
er næsten som om vi med den vits kan glæde
og more os over, at der er noget, der adskiller
os – os alle sammen – fra dyrene. Vitsen viser
og siger noget om sprog. Med sproget kan vi
frembringe mærkelige abstraktioner og sammenstille uforenelige tanker på overraskende
og finurlige måder: Der findes jo ikke talende
hunde, der sender telegrammer. Alligevel ser

vi på en måde en hund for os, der går ind på
et postkontor. Vi ser en hund, der vil sende et
telegram. Det er en meget menneskelignende
hund, der kan nogle ting, som hunde normalt
slet ikke kan. Når hunden så endelig skal sige
noget, så kommunikerer den imidlertid som
en hund – som vi kender hunde. Men i næste
øjeblik taler den pludselig menneskesprog.
Og ikke nok med det, den bruger menneskesproget til noget af det mest abstrakte,
man kan forestille sig; nemlig at forholde sig
til meningen i et andet sprogligt udsagn…;
nemlig ekspedientens foreslåede sætning
med 10 vov’er!! Det er et mærkeligt dobbelt
overraskelsesmoment, hvorved bevidstheden
sendes på en rutsjebanetur…
Den vits ville ikke vinde noget som helst ved
at blive sat til musik. Den vil ikke blive sjovere.
Jeg kan faktisk ikke forestille mig en måde at
synge den vits på, som ikke bare ville virke

åndssvag. Musik er noget meget, meget
konkret. Musik er bundet til kroppen, der gør
noget. Musik er anti-abstraktion. Enhver musik
ville så at sige “trække vitsen ned på jorden” –
hvor den ikke rigtig hører hjemme. For dér er
der jo ikke nogen talende hunde, der sender
telegrammer og forholder sig til meningen
af “vov”… Den svimlende abstraktion, som
er forudsætnigen for, at vi forstår og oplever
vitsens overraskelsesmoment risikerer nemt at
blive ødelagt af musik.
Man kan sige noget om meningen i det, man
siger. Musik giver også mening for os, når vi
hører den. Men vi kan ikke “musicere” noget
om meningen i musikken. Det er den store
forskel på musik og sprog.
Nogle spørger, når de hører opera, hvorfor i
alverden personerne på scenen skal synge?
Og det kan da umiddelbart også synes mær-
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situationer de gennemspiller, i det miljø de
befinder sig i, så kan det måske blive sjovt.

keligt. Det bliver svært at forstå, hvad de siger
på scenen. Og det hele bliver i det hele taget
temmelig kunstlet, opstyltet og urealistisk.
Men svaret er meget enkelt: De skal synge,
fordi derved bliver det, som de siger og gør,
til musik. Og så handler det ikke om, hvad de
siger, men om de sjælelige rørelser og stemninger, musikken kan skabe, og den psykiske
udvikling, personerne i dramaet på scenen
gennemlever gennem musikken. Ordene er
vigtige for at forstå, hvad der sker. Og derfor
kan det godt være irriterende, hvis man ikke
forstår, hvad de synger. Men samtidig er det
på en måde sådan, at skal man rigtigt nyde
opera, så må man skubbe ordene lidt i baggrunden.
Og måske kan den sjove musik opstå netop
dér: Der, hvor det handler om personerne på
scenen, det de gør, og det de gennemlever.
Hvis musikken – snarere end blot at lægge
personerne ord i munden – kan skabe et spil
med deres gestik, deres væremåde og de
6

den ny opera

At musik kan være sjov viser musikalske komikere som Victor Borge, Mauricio Kagel, og
Gerard Hoffnung. Og der er en kort, lige linje
fra disse musikalske komikere til “stumme” komikere som Buster Keaton, Rowan Atkinson
(Mr. Bean), Charlie Chaplin og filmskaberen
Jacques Tati. Jeg vil faktisk påstå, at der er en
intim forbindelse mellem musik og komik: Når
komikken – det sjove – ikke ligger i ordene og
vitserne, så ligger det i noget musikalsk: Den
ligger i et samspil mellem det fysiske miljø,
handlingen (det man gør), gestussen (det
man viser), og den måde, man udfolder det på
i tid (“timingen”). Den “stumme”, eller ikkesproglige, komik er en form for musikalitet.
Det handler om at sætte krop og rum i svingninger i tid på en måde, der er overraskende
og stimulerer vores sind og tanker. – Løfte
velkendte handlinger ud af deres velkendthed
gøre dem til dans.
Den sjove musik findes måske simpelthen ved
at finde den side af musikaliteten frem: Lysten
til at lege med det velkendte og dagligdags.
De dagligdags personer, deres dagligdags-,
trivielle handlinger og trakasserier. Og også
deres dagligdags-, velkendte sange. Døm selv
eller ej! Fristes jeg næsten til at sige. – Man
kan tale om, hvad der er sjovt, og hvorfor det
er det. Men hvad man rent faktisk morer sig
over, er nok noget af det mest personlige og
intime, der findes.

DIG OG MIG
Af Jesper Bræstrup Karlsen, dramatiker
Den her opera handler om os. Om sådan
nogle mennesker som dig og mig. Vi kender
disse mennesker – vi er disse mennesker.
Som dig og mig går de på arbejde. Som du og
jeg sælger de deres arbejdskraft på det frie
marked. De er ikke vilde med forandringer, de
er bange for finanskrisen, og de knokler for at
få det bedste for sig selv og deres nærmeste.
Som os er de fulde af drømme, af frygt og
ængstelse. De er flittige og dovne, intrigerende og barmhjertige, de er fulde af had og
kærlighed og alt det andet. Som dig og mig.
Som de fleste af os i et moderne samfund
bruger de det meste og bedste af deres livsenergi på deres arbejdsplads, og derfor bliver
arbejdspladsen også slagmarken for vores
værdier og viljer. Arbejdspladsen bliver det
sted, hvor “magt” i alle afskygninger kommer
til udtryk, og derfor handler den her opera

også om magt. Det er her på arbejdspladsen,
i den mest almindelige hverdag, at hvert menneske hver dag, sat på spidsen, udkæmper en
kamp på liv og død: En kamp for anerkendelse, penge, sikkerhed. For magt til at dominere
andre, for sex og kærlighed, for overlevelse og
forplantning. Her i “vores” firma er karaktererne flokdyr, og flokkens hirakier bestemmer
på godt og ondt, hvem de er og ikke mindst,
får lov til at være – i sig selv og i gruppen.
Disse mennesker ER deres arbejde, og i deres
arbejdsliv kommer de stærkeste urmenneskelige følelser og relationer til udtryk som misundelse, smålighed, selvopofrelse, kærlighed,
liderlighed, mod, kampgejst og forræderi og
så alt det andet, for sådan er det, vi er.
Så smøg ærmerne op, nu skal vi på arbejde.
Sæt dig godt til rette, og lad os kigge lidt på,
hvem vi nok er. Dig og mig.
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ESBJERG ENSEMBLE oprettedes i 1967 på initiativ af lokale kræfter og Kulturministeriet,
som det første professionelle kammerensemble i Danmark. Opgaven dengang var den samme
som nu – at fremføre klassisk kammermusik på højeste niveau, først og fremmest i det sydvestjyske, men også nationalt og internationalt.
Esbjerg Ensemble har nu i mere end 40 år sat standarden for kammermusik i Danmark og har
haft stor betydning for hele det kulturelle liv i regionen. Ensemblet er anerkendt for sin nyskabende programlægning og sin naturlige alsidighed, og har utallige gange begejstret et stort
publikum med enestående opførelser af både traditionel og moderne kammermusik. Derfor er
det ikke mere end naturligt, at man inspireret af erfaringerne fra Esbjerg, har oprettet kammerensembler (med fællesbetegnelsen basisensembler) spredt over hele Danmark
Esbjerg Ensemble består i dag af musikere fra hele verden. Den unikt fleksible besætning giver
et enormt repertoire, spændende fra barokken til i dag, fra soloværker til musik for kammerorkester.
Indspilninger er en del af Esbjerg Ensemblets virke. Indspilninger gennem de sidste årtier
findes derfor med alt fra det klassiske kernerepertoire med musik af Beethoven, Mozart,
Schostakovitch og Faure, til fremtrædende indspilninger af dansk musik. De fleste store danske
komponistnavne er repræsenteret, fra Carl Nielsen til Bent Sørensen og Karl Aage Rasmussen. I sommer blev denne virksomhed kronet med en kritikerrost CD med specialskrevet musik
af Per Nørgård.
Udover koncerter i Danmark, er Esbjerg Ensemble ofte at finde på internationale scener.
Esbjerg Ensemble har desuden altid haft et nært forhold til vor tids komponister. Den årlige
workshop hvor unge komponister får mulighed for at arbejde med ensemblet, er en institution i
dansk musikliv.
Ensemblet er også tilknyttet Statens Kunstfonds Huskomponistordning, oprettet i 2001, hvor
bl.a. Anders Brødsgaard, Ivar Frounberg og Morten Olsen været huskomponister.
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CURRICULUM VITAE
Peter Bruun (Komponist) Peter Bruun (f. 1968) er uddannet i komposition og musikteori på Det
Jyske Musikkonservatorium. Han har undervist i musikteori på flere af landets konservatorier og
var 2001-2004 kunstnerisk leder af Esbjerg Ensemble. Siden 2006 er han freelance komponist,
organisator og musikpædagog. Han er fast medlem af FIGURA – et musikensemble og kunstnerkollektiv som arbejder med ny musik, cabaret, musikteater og musikpædagogik. Til FIGURA
har han bl.a. komponeret operaen “MIKI ALONE – 7 sange for en gal kvinde” (2002) med tekst af
Ursula Andkjær Olsen, for hvilken han i 2008 modtog Nordisk Råds Musikpris. I sin musik, som
meget ofte involverer sang, trækker han på klassisk musiktradition og i høj grad også på inspiration fra folkemusik, cabaret og pop-rockmusik.
Jesper B. Karlsen (Tekstforfatter) Debuterede på Teater Kaleidoskop i 1996. Uddannet
dramatiker på Dramatiker Væksthus 1997-2000. Har skrevet dramatiske tekster til et bredt udsnit
af danske teatre, heriblandt mange tekster for børn og unge. Desuden er hans tekster spillet i
Sverige, Norge, Rusland, Østrig og Tyskland. Har skrevet tekster til musikdramatik og opera til
bl.a. Den Jyske Opera, Ålborg Operafestival, Den Anden Opera, Holbæk Teater, Københavns
Musikteater, Figura Ensemblet og Zebu. Jesper B. Karlsens arbejde har 3 gange modtaget prisen
Årets Reumert, senest prisen for Årets bedste Musikteaterforestilling i 2009.
Joachim Knop (Claus) Uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og på Operaakademiet. Han har bl.a. sunget Wilhelm i The Black Rider af Tom Waits på Betty Nansen,
Hubert i Brødrene Løvehjerte på Det Kgl. Teater, titelrollen i Don Giovanni på henholdsvis Den
Fynske Opera og Rialto Teatret, Schaunard i La Bohème og Papageno i Tryllefløjten på Den
Jyske Opera, samt Figaro i Barberen i Sevilla og Papageno i Tryllefløjten på Den Ny Opera.
Som skuespiller har han i medvirket i række spillefilm, blandt andet filmene om Anja og Viktor.
Senere på sæsonen vender Joachim Knop tilbage til Den Ny Opera i rollen som Direktøren i
kunstmuseums-operaen Billederne Synger.
Liv Oddveig Midtmageli (Vera/Lene) Uddannet ved Musikalske Akademien i Stockholm, og
Det Fynske Musikkonservatorium. Tidligere på Den Ny Opera: Pernille i Maskerade, Donna Elvira
i Don Giovanni, Marcelina i Figaros Bryllup, Grimgerde i Valkyrien, Arminda i La Finta Giardiniera
og 1.dame/2. dreng i Tryllefløjten. Herudover bl.a.: Rosina, Musetta, og Carmen på Den Fynske
Opera, samt grevinden i Figaros Bryllup og Cora i Korus Kabaret på Århus Sommeropera. Senere på sæsonen vender Liv Oddveig Midtmageli tilbage til Den Ny Opera i rollen som Zulma i
kunstmuseums-operaen Billederne Synger.
Morten Staugaard (Bjarne) Uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater samt private
sangstudier hos Janice Chapman. Har medvirket i en lang række forestillinger både indenfor
skuespil, musical og opera på Det Kgl. Teater, Ålborg Teater, Betty Nansen, Det Ny Teater m.fl.
Lægger stemme til utallige tegnefilm og serier bl.a.: Løvernes Konge, Grusomme mig og Kung Fu
Panda. På Den Ny Opera sang Morten Staugaard i sommer Sarastro i Mozarts Tryllefløjten.
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Der er så mange spørgsmål i tiden. Hvordan skal vi leve? Hvad er godt for mine børn og min familie? Hvad skal vi passe
på, og hvordan holder jeg mit hus pænt og rent, så der altid dufter og er rart at være?
De spørgsmål stiller vi også i Blue Sky, og vi er sikre på, at vi nu har fundet løsningen: Med Blue Skys gennemtestede og
klinisk afprøvede Fresh Flush-produktserie ved du at du altid har et 1. klasses produkt, der ikke blot gør din familie glad
og holder dit hus velduftende, men også giver den særlige Blue Sky-tryghed og velvære i alle husets rum, fordi det er
certificeret af Dermotologists of America.
Connie her er bare én af vores mange tilfredse kunder, og hun er ligesom dig - hun har valgt Blue Skys til sig og sin familie.
Connie siger: Jeg vælger Blue Sky, for så er jeg sikker.
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Lisbeth Kjærulff (Tina) Uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Har en lang række forestillinger bag sig på bl.a: Det Ny Teater, Det Kgl. Teater, Folketeatret og hos landets operakompagnier. Medvirker som dukkefører og sanger i DR1’s
børneprogrammer : Sigurd og operaen. I sommeren 2011 havde hun sin debut som revyskuespiller
i Rottefælderevyen. Til sommer skal hun synge Eliza i My fair lady, samt spille med i sommerens
Ganløse revy.
Jakob Næslund Madsen (Kristoffer) Uddannet ved Det jyske Musikkonservatorium og Operaakademiet i København. Han har sunget en lang række partier på bl.a. Den Ny Opera og Den
Jyske Opera. Blandt hovedpartierne kan nævnes Ferrando Cosi fan tutte, Tamino Tryllefløjten, Don
Ottavio Don Juan, Almaviva Barberen i Sevilla, Quint Skruen strammes, Belfiore i La finta Giardiniera. Senest optrådte Jakob Næslund Madsen i rollen som Tamino i Tryllefløjten på Den Ny Opera,
en forestilling som han tillige iscenesatte i samarbejde med Joachim Knop.
Jesper Nordin (Dirigent) debuterede som dirigent fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2006, og har desuden studeret privat i London og Paris.Siden da har han dirigeret de
fleste af landets professionelle orkestre, ensembler og kor, og har blandt andet dirigeret både
Opera og Ballet på Det Kongelige Teater. Han har over 25 operaer på repertoiret og har uropført
over 100 nyskrevne værker, og vandt i maj 2012 en helt ny dirigentkonkurrence afholdt af Dansk
Kapelmesterforening. Sammen med Sjællands Symfoniorkester dirigerede han i 2011 en såkaldt
flashmob video af Ravels Bolero på Københavns Hovedbanegård, og den video er sidenhen set af
over 5,5 millioner mennesker.
Anne Barslev (Iscenesætter) er uddannet operainstruktør fra AHK Amsterdam i 2005. Siden
har hun bla. instrueret La Bohéme og Madame Butterfly på Den Fynske Opera. Snehvides Spejl på
den Jyske Opera. Poppeas Kroning og Don Juan på Valdemars Slot. Herudover arbejder hun som
foredragsholder og oversætter.
Stine Martinsen (Scenograf) er uddannet på Danmarks Designskole i 2003. Allerede under
uddannelsen blev hun engageret som scenograf på Teater Grob, Det Kgl. Teater og Letlands National Opera, og hun har siden stået bag scenografien til en lang række forestillinger i Danmark
og Sverige. Blandt de seneste kan nævnes Om Baronessen 2011/12 på Folketeatret, og Madame
Butterfly på Den Fynske Opera 2011. Hun har tidligere skabt scenografi til nyskrevne operaer af
så forskellige komponister som Edina Hadžiselimovi Waiting in Nowhere Det Kgl. Teater 2010 og
Elvis Costello Secret Songs 2007 Det Kgl. Teater.
Anja Myung Hansen (Lysdesigner) Uddannet på Statens Teaterskole. Freelance lysdesigner
inden for både dans, skuespil og musikteater. I en årrække fastansat ved Bayerisches Staatsschauspiel i München. Tidligere på Den Ny Opera: Lysdesign til de to sidste dele af Wagners
Nibelungens Ring, Siegfried i 2007 og Ragnarok i 2008 samt La Finta Giardiniera og Skruen Strammes i
2010, Xerxes i 2011 og Tryllefløjten i 2012 . Herudover bl.a.: Pigen fra Vesten, Tryllefløjten, Faust og Die
Tote Stadt på Den Jyske Opera, samt Wienerballader, Mirakel og Bygmester Solness i Skuespilhuset.
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En helstøbt grafisk koncern
med mere end 100 års erfaring
Rosendahls-koncernen er en af Danmarks førende og mest velkonsoliderede virksomheder inden for den grafiske branche. Med rødder tilbage
til 1661 er vi i dag en full-service grafisk koncern, der dækker hele
processen inden for den grafiske kommunikation lige fra ideudvikling,
avancerede IT-løsninger, design, foto, prepress til trykning, efterbehandling. Vi har desuden specialafdelinger inden for lager og distribution,
strategiske webløsninger samt annoncesalg til magasiner og tidsskrifter.
Koncernens virksomheder er beliggende i Esbjerg, Odense og København.
Her løser nogle af branchens dygtigste medarbejdere opgaver for et
bredt udsnit af kunder inden for dansk erhvervsliv og offentlige institutioner. Hver medarbejder har sine særlige kompetencer, og uanset
omfanget og karakteren af en opgave, har vi de nødvendige forudsætninger for levere dig den optimale løsning i den aftalte kvalitet.
Besøg os på www.rosendahls.dk, hvor du kan udforske Rosendahls-koncernen,
læse om bl.a. vor Climaware-mærkning af CO 2 -neutraliserede tryksager samt
bestille koncern-magasinet Re:solution.
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