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Begge værker på denne plade er skrevet til 
det århusianske ensemble The Elsinore 
Players. 
Fælles for de to værker er, at de indeholder 
elementer af musikteater, elementer af sce
nisk ageren for de udførende, som gør det 
vanskeligt at give et dækkende udtryk for 
værkerne og deres udførelse inden for de 
rent auditive rammer, som en pladeudgi
velse repræsenterer. 
Dette gælder især for Svend Nielsens 
»Kammerkantate« fra 1975, som befinder 
sig »et sted i grænselandet mellem musik og 
teater« . Tekstgrundlaget til det 3-satsede 
værk er 3 digte fra Jørgen Leths digtsam
ling »Lykken i Ingenmandsland« 1967. I 
stykkets løb er musikerne på en gang mu
sikere og aktive deltagere i den » handling« 
der udspilles, og tillige en art kommentato
rer til denne handling - tilsyneladende med 
muligheder for at være medbestemmende 
for handlingens gang. 
I den sketch-agtige l. sats kommer sopra
nen »hun« gentagne gange ind på scenen, 
mens slagtøjsmusikeren, guitaristen og 
fløjtenisten diskuterer hendes entre, disku
terer hvordan og hvornår hun kommer ind, 
hvordan hun er klædt, hvorvidt hun smiler. 
Det bliver til en argumentation på ord ,og 
toner, idet musikken på en gang illustre
rer den heftige diskussion og leverer den 
stemningsmæssige baggrund for sopranens 
færden i form af brudstykker af en let no
stalgisk vals il la »it was fascination«. 
Stykket igennem opereres der med 2 rum
lige planer: et »på scenen« hvor i l. sats 
slagtøj, guitar, fløjte og lejlighedsvis so-

pran befinder sig, og et »udenfor« som 
foregår inde i »det fantastisk oplyste hus« 
hvor resten af ensemblet opholder sig. I 
løbet af2. og 3. sats forsvinder efterhånden 
alle musikere ind i »huset« kun efterla
dende slagtøjsspilleren på scenen, hvorfra 
han kommenterer, hvad der foregår om
kring »hende«. 
Efter den sketch-agtige dramatiske start 
bliver det lyriske moment gradvis mere 
dominerende, efterhånden som horisonten 
udvides mod oplevelsen af et stort tom
rum, illustreret ved den golde cocktail
party-konversation ved selskabet, hvor 
»hun« er midtpunkt, og forstærket af en 
fremmedgørende bånd musik og oplæsning 
af stemningsbeskrivelser, der kunne være 
hentet ud af Romanbladet. 
Værket er suverænt udført afThe Elsinore 
Players og sopranen Bodil Giimoes. Ikke 
mindst får slagtøjsspilleren Einar Nielsens 
dramatiske talent lejlighed til at udfolde sig 
og forlene »rollen« både med noget af Al
ban Bergs dyretæmmers dæmoni (i Lulu) 
og med elementer af en frustreret tilbeder. 
Lad så være, at det ikke er alle musikernes 
talte replikker, der fremsiges med en sådan 
grad af skuespillermæssig professionalis
me, at de tåler at høres uden det visuelle 
element. 
Det er nok i det hele taget et spørgsmål, 
hvorvidt et sådant semidramatisk værk la
der sig realisere fuldt tilfredsstillende på 
plade. Man har ved indspilningen forsøgt 
at anskueliggøre de forskellige rumlige 
planer ved at anvende en vis fjern virkning i 
klangen for det, der foregår uden for sce-
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Begge vrerker pä denne plade er skrevet til 
det ärhusianske ensemble The Elsinore 
Players. 
Frelles for de to vrerker er, at de indeholder 
elementer af musikteater, elementer af sce
nisk ageren for de udfjIJrende, som gjIJr det 
vanskeligt at give et drekkende udtryk for 
vrerkeme og deres udfjIJrelse inden for de 
rent auditive rammer, som en pladeudgi
velse reprresenterer. 
Dette grelder isrer for Svend Nielsens 
»Kammerkantate« fra 1975, som befinder 
sig »et sted i grrenselandet meilern musik og 
teater« . Tekstgrundlaget til det 3-satsede 
vrerk er 3 digte fra JjlJrgen Leths digtsam
ling »Lykken i Ingenmandsland« 1967. I 
stykkets IjIJb er musikeme pä en gang mu
sikere og aktive deltagere iden » handling« 
der udspilles, og tillige en art kommentato
rer til den ne handling - tilsyneladende med 
muligheder for at vrere medbestemmende 
for handlingens gang. 
I den sketch-agtige 1. sats kommer sopra
nen »hun« gentagne gange ind pä scenen, 
mens slagtjIJjsmusikeren, guitaristen og 
fljIJjtenisten diskuterer hendes entre, disku
terer hvordan og hvomär hun kommer ind, 
hvordan hun er klredt, hvorvidt hun smiler. 
Det bliver til en argumentation pä ord ,og 
toner, idet musikken pä en gang illustre
rer den heftige diskussion og leverer den 
stemningsmressige baggrund for sopranens 
frerden i form af brudstykker af en let no
stalgisk vals ä la »it was fascination«. 
Stykket igennem opereres der med 2 rum
lige planer: et »pä scenen« hvor i 1. sats 
slagtjIJj, guitar, fljIJjte og lejlighedsvis so-

pran befinder sig , og et »udenfor« som 
foregär inde i »det fantastisk oplyste hus« 
hvor resten af ensemblet opholder sig. I 
IjIJbet af2. og 3. sats forsvinder efterhänden 
alle musikere ind i »huset« kun efterla
dende slagtjIJjsspilleren pä scenen, hvorfra 
han kommenterer, hvad der foregär om
kring »hende«. 
Efter den sketch-agtige dramatiske start 
bliver det lyriske moment gradvis mere 
dominerende, efterhänden som horisonten 
udvides mod oplevelsen af et stort tom
rum, ilIustreret ved den golde cocktail
party-konversation ved selskabet, hvor 
»hun« er midtpunkt, og forstrerket af en 
fremmedgjIJrende bändmusik og oplresning 
af stemningsbeskrivelser, der kunne vrere 
hentet ud af Romanbladet. 
Vrerket er suverrent udfjlJrt afThe Elsinore 
Players og sopranen Bodil GÜmoes. Ikke 
mindst fär slagtjIJjsspilleren Einar Nielsens 
dramatiske talent lejlighed til at udfolde sig 
og forlene »rollen« bäde med noget af Al
ban Bergs dyretremmers dremoni (i Lulu) 
og med elementer af en frustreret tilbeder. 
Lad sä vrere, at det ikke er alle musikemes 
talte replikker, der fremsiges med en sädan 
grad af skuespillermressig professionalis
me, at de täler at hjIJres uden det visuelle 
element. 
Det er nok i det hele taget et spjIJrgsmäl, 
hvorvidt et sädant semidramatisk vrerk la
der sig realisere fuldt tilfredsstillende pä 
plade. Man har ved indspilningen forsjIJgt 
at anskueliggjIJre de forskellige rumlige 
planer ved at anvende en vis fjemvirkning i 
klangen for det, der foregär uden for sce-



Anmeldelser 99 

nen, og løsningen må vel betegnes som 
rimelig vellykket, men det kan ikke helt 
bortforklares, at en væsentlig dimension 
mangler. I partituret står anført, at stykket 
i koncertsalen skal have en art glidende 
start, idet guitaristen allerede inden de sid
ste tilhørere er på plads er gået på scenen 
for at stemme, indstille forstærker og 
træffe andre forberedelser. Stykket er så
ledes i gang, inden det starter - eller om
vendt. Den psykologiske effekt, der her
ved opnås i koncertsalen, må man stort set 
give afkald på på plade. Alligevel må det 
hilses velkomment, at Kammerkantaten er 
indspillet, for værket hører absolut til de 
væsentlige, ikke blot i Svend Nielsens pro
duktion, men i 70'ernes danske musik i det 
hele taget. 
Et sådant signalement har også gyldighed 
for det andet værk på pladen, Karl Aage 
Rasmussens "A Ballad of Game and 
Dream« fra 1974. Det blev indledningsvis 
fremhævet, at også dette værk rummer 
elementer af musikteater, men det er i en 
anden forstand end i Svend Nielsens 
Kammerkantate. Rasmussens stykke er 
helt igennem »absolut musik« - der er in
gen handling eller »litterær« tråd, men 
selve den omstændighed, at værket ikke 
blot er komponeret for 7 instrumentalister, 
men for 7 musikere, som både synger, ta
ler, fløjter, tramper, klapper og spiller på 
diverse slagtøjsinstrumenter, sætter det i 
relation til meget af den musik som almin
deligvis går under betegnelsen instrumen
tal teater, og gør at det visuelle element 
spiller en ikke uvæsentlig rolle ved en op
førelse. 

"A Ballad of Game and Dream« er det 
første værk, Karl Aage Rasmussen skrev 
til sin gruppe, The Elsinore Players. Titlen 
refererer til to væsensforskellige sider af 
musikken, som i stykkets løb hele tiden . 
blander sig med hinanden og skiftes til at 
dominere: Legen (game) karakteriseres af 
brudstykker af børns musik (sange, rem
ser, vuggesange etc.) og af stumper af en 
noget gumpetung jazzmusik, mens drøm
men (dream) er mere enhedsprægede læn
gere afsnit af lyrisk eller »besværgende« 
karakter. Karl Aage Rasmussens musik 
lever på allerede eksisterende musik, på 
(affaldet fra) hele vor musikalske arv. Han 
betjener sig af en collage- eller citatteknik, 
hvor citaterne er så fragmentariske, at de 
egentlig ikke fungerer som citater, men slet 
og ret som byggeelementer. Ikke desto 
mindre er de tilstrækkelig associationsbæ
rende til, at lytteren udsættes for et sandt 
bombardement af musikalske erindringer. 
Man kunne forestille sig, at den mening der 
kom ud af det, ikke ville være større end 
den, man kan få ud af at læse et stikordsre
gister, men Rasmussen forstår virkelig at 
forme sine elementer til helheder, som har 
en anden virkning end den, der ligger i 
elementerne selv. Man ler ofte, når man 
hører hans musik, men på en måde der ikke 
er ulig den man ler af (ikke ad) Kagels 
musik på. The Elsinore Players forstår, 
hvad denne musik går ud på, og det gør det 
jo ikke ringere, at komponisten selv står 
ved roret. 

Erling Kullberg 
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nen, og I!<}sningen mä vel betegnes som 
rimelig vellykket, men det kan ikke helt 
bortforklares, at en vresentlig dimension 
mangier. I partituret stär anf!<}rt, at stykket 
i koneertsalen skai have en art glidende 
start, idet guitaristen allerede inden de sid
ste tilh!<}rere er pä plads er gäet pä seenen 
for at stemme, indstille forstrerker og 
trreffe andre forberedelser. Stykket er sä
ledes i gang, inden det starter - eller om
vendt. Den psykologiske effekt, der her
ved opnäs i koneertsalen, mä man stort set 
give afkald pä pä plade. Alligevel mä det 
hilses velkomment, at Kammerkantaten er 
indspillet, for vrerket h!<}rer absolut til de 
vresentlige, ikke blot i Svend Nielsens pro
duktion, men i 70'emes danske musik i det 
hele taget. 
Et sädant signalement har ogsä gyldighed 
for det andet vrerk pä pladen, Kar! Aage 
Rasmussens "A Ballad of Game and 
Dream« fra 1974. Det blev indledningsvis 
fremhrevet, at ogsä dette vrerk rummer 
elementer af musikteater, men det er i en 
anden forstand end i Svend Nielsens 
Kammerkantate. Rasmussens stykke er 
helt igennem »absolut musik« - der er in
gen handling eller »litterrer« träd, men 
selve den omstrendighed, at vrerket ikke 
blot er komponeret for 7 instrumentalister, 
men for 7 musikere, som bäde synger, ta
ler, fl!<}jter, tramper, klapper og spiller pä 
diverse slagt!<}jsinstrumenter, sretter det i 
relation til meget af den musik som almin
deligvis gär under betegneisen instrumen
tal teater, og g!<}r at det visuelle element 
spiller en ikke uvresentlig rolle ved en op
f!<}relse. 

"A Ballad of Game and Dream« er det 
f!<}rste vrerk, Karl Aage Rasmussen skrev 
til sin gruppe, The Eisinore Players. Titlen 
refererer til to vresensforskellige sider af 
musikken, som i stykkets I!<}b hele tiden . 
blander sig med hinan den og skiftes til at 
dominere: Legen (game) karakteriseres af 
brudstykker af b!<}ms musik (sange, rem
ser, vuggesange ete.) og af stumper af en 
noget gumpetung jazzmusik, mens dr!<}m
men (dream) er mere enhedsprregede lren
gere afsnit af Iyrisk eller »besvrergende« 
karakter. Karl Aage Rasmussens musik 
lever pä allerede eksisterende musik, pä 
(affaldet fra) hele vor musikalske arv. Han 
betjener sig af en eollage- eller eitatteknik, 
hvor eitateme er sä fragmentariske, at de 
egentlig ikke fungerer som eitater, men slet 
og ret som byggeelementer. Ikke desto 
mindre er de tilstrrekkelig assoeiationsbre
rende til, at Iytteren udsrettes for et sandt 
bombardement af musikalske erindringer. 
Man kunne fore stille sig, at den mening der 
kom ud af det, ikke ville vrere st!<}rre end 
den, man kan fä ud af at lrese et stikordsre
gister, men Rasmussen forstär virkelig at 
forme sine elementer til helheder, som har 
en anden virkning end den, der ligger i 
elementeme selv. Man ler ofte, när man 
h!<}rer hans musik, men pä en mäde der ikke 
er ulig den man ler af (ikke ad) Kagels 
musik pä. The Eisinore Players forstär, 
hvad denne musik gär ud pä, og det g!<}r det 
jo ikke ringere, at komponisten selv stär 
ved roret. 

Erling Kullberg 


