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 Birgitte Alsted
 Elegiske Intermezzi 5:38
1  Vandgang 3:37
2  Mørkning 2:01

 Simon Christensen
 Zing Spiral 4:47
3  I 2:12
4  II 0:48
5  III 1:17
6  IV 0:30

 Fuzzy
 Fra “En tur i biografen” 2:42
7  Filmmusik II 1:27
8  Filmmusik III 1:15

 Eva Noer Kondrup
 En tur på stranden 2:35
9  Fossil 0:52

10  Søstjerne 0:32
11 Mågespor 0:30
12  Klint 0:41

 Ib Nørholm
 Klaverstykker 4:12
13  Metrik, kære ven, og fødder 0:57
14  Tæl – og (be)hersk 0:59
15  Myrens gang på jorden 2:16

 Morten Olsen
 Tre små klaverstykker 4:24
16  Vals i udu 0:46
17  Nat i måneskin 2:20
18  Bjørnetango 1:18

 Kasper Rofelt
19  Klaverstykke: Sang 3:07

 Martin Stauning
20 Spøgelsessangen 3:25

 Line Tjørnhøj
21 Duck Dance 1:24

 Nicolai Worsaae
 Klaveretuder for børn 2:40
22 Løbebåndet 0:34
23 Vuggevise 0:57
24 Spilledåsen 1:09

Total 34:54
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FORORd

Denne indspilning er lavet på baggrund af nodeserien Educate·S. Det er en serie med nyskrevet kompositions-

musik til børn og unge, udgivet af det danske musikforlag Edition·S. I Educate·S serien er der udover stykker for 

klaver, også stykker for henholdsvis violin, cello, guitar, accordion og slagtøj.

Tilblivelsen af serien udspringer af et ønske om at bygge videre på den historiske tradition, hvor samtidens kompo-

nister skrev musik, der indviede musikelever i nye musikalske oplevelser og erkendelser. I deres samtid kompone-

rede Bach, Brahms og Bartók musik i en kondenseret form, hvor pædagogiske hensyn og kunstneriske ambitioner 

gik op i en højere enhed til glæde for børn og unge i deres musikalske vorden. Denne vigtige tradition ønsker vi 

at videreføre og har derfor opfordret toneangivende, danske komponister til at skrive nye stykker til samlingen. 

Educate·S’ nodeserie præsenterer elever for musik med de musikalske horisonter og klangverdener, som samti-

dens komponister bidrager med.

Indspilningen er blevet til i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København.
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Birgitte Alsted
Elegiske Intermezzi  (2016)

1  Vandgang

2  Mørkning

Elegiske Intermezzi betyder vemodige overgange. En travl hverdag 

kræver ofte superaktiv udadvendthed – og hverdagen kan give oplevel-

ser af glæde og sorg. De mere sørgmodige hændelser kræver  pauser 

med indadvendt eftertanke, hvor vi kan møde og give plads til livets 

“mørkere” følelser, som ingen af os undgår.

VANdgANg
I vandet kan man ikke skridte ud i hastig kapgang. Her kan man føle sig 

“sat af”, men langsommeligheden giver tid til at mærke vandets kær-

tegn strømme forbi kroppen. Det er ikke altid til at se, hvad man  træder 

i; mudder, bidekrabber, sten eller det behagelige faste sand? Rolige 

og følende skridt må man tage for ikke at snuble. Vandet er fyldt med 

 gåder, du kan ikke kontrollere det, og du kan ikke blive i det. På et tids-

punkt må du op på land igen.

MøRKNINg
Solen går ned og spejler sig i dammens mørke. Farverne fra himlen for-

stærkes i strålende pragt, lige inden de matter ud i skumringen. De fleste 

har lyst til at sænke aktiviteten på dette tidspunkt. Og måske gennem gå 

i indadvendt pause: Hvad oplevede jeg denne dag, uge,  måned, i dette 

år eller i dette liv?

Birgitte Alsted er født i 1942 og fortæller: “Mine bedste stunder gen-

nem min opvækst havde jeg alene hjemme med min mors flygel til 

rådighed – så fantaserede jeg løs. Det var straks mindre morsomt at 

øve violin, men jeg blev dog opmuntret til at søge ind på Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium, hvor jeg startede i 1962.” Birgitte Alsted 

tog diplomeksamen i violin på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 

1969, efterfulgt af solistklasse og debut, og kort efter startede hun sit 

virke som komponist. I 2004-2006 videreuddannede hun sig til master i 

komposition med elektronisk musik på Det Jyske Musikkonservatorium 

i Aarhus. Birgitte Alsted underviser også i violin.

© Frank Borchorst
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Simon Christensen
Zing Spiral  (2016)

3  I

4  II

5  III

6  IV

Musikken kræver en stærk rytmesans, en sikker grundpuls og evnen 

til at udføre de adskillige tempomodulationer, der findes i stykkerne. De 

tværgående fraser og rytmiske forskydninger er en god udfordring for 

de rytmisk interesserede.  

Stykket findes også i en version for violin og klaver.

Simon Christensen er født i 1977. Han begyndte med at spille trommer 

som teenager, og der startede hans interesse for musik for alvor. Han 

har studeret komposition ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og 

i udlandet, og i mange af hans værker medvirker han også selv som 

musiker. 

© Lars Svankjær
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Fuzzy
Fra “En tur i biografen”  (2016)

7  Film Music II / Filmmusik II

8  Film Music III / Filmmusik III

Filmmusik bliver ofte først komponeret, når billedsiden er færdig, og 

den har oftest til opgave at understøtte handlingen i filmen. I stykkerne 

Filmmusik II og III fra samlingen “En tur i biografen” har vi kun musikken. 

Hvad stykkerne handler om eller beskriver, er op til den enkelte musiker 

at afgøre.

Fuzzy er født i 1939 og spiller klarinet og klaver. Han er bl.a. kendt for at 

skrive musik til teater, film, opera og ballet og for sine elektroniske vær-

ker. Mange kender hans musik fra fjernsynet, hvor børn gennem  tiden 

har besøgt ham i “Fuzzys Værksted”, “Uglen i hulen” og “Snip, Snap, 

Snude” med videre. Han er uddannet som musikteoretiker og kompo-

nist og var indtil 1982 docent på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor 

han underviste i musikteori og musik-historie. Siden da har han hoved-

sageligt beskæftiget sig med – og levet af – at komponere.

© Lars Svankjær
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Eva Noer Kondrup
En tur på stranden  (2016)

9  Fossil

10  Starfish / Søstjerne

11  Gull Tracks / Mågespor

12  Cliff / Klint

EN TUR På STRANdEN
Hvad finder man på stranden? Et fossil, et flot landskab med en klint, 

spor efter mågerne. Det er en dejlig oplevelse at være ude og mærke 

vinden mod sin kind, og det er spændende at se på fuglene, de har  altid 

gang i noget, måske dykker de ned efter en fisk, eller de sidder på stran-

den og pudser sig. Der er fund at gøre, måske fandt man ikke lige rav, 

men så var der en østersskal, en flot sten eller ligefrem en søhest.

Eva Noer Kondrup er født i 1964. Hun begyndte som barn at interessere 

sig for, hvad der var bag noderne og fik plads på Musikalsk Grundkursus 

i Holstebro. I 1991 startede hun på Det Kgl. Danske Musikkonservato-

rium, hvorfra hun debuterede som komponist i 1999.

© Emil Brøbech
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Ib Nørholm
Klaverstykker  (2016)

13  Metrik, kære ven, og fødder

14  Tæl – og (be)hersk

15  Myrens gang på jorden

METRIK, KæRE VEN, Og FøddER
I den græske metrik (verslære) er de fem almindeligste metre daktyl, 

jambe, trokæ, spondæ og anapæst. I musikken taler man om at betone 

eller ubetone, mens de gamle grækere taler om en lang stavelse overfor 

en kort stavelse. Mor dig desuden med nogle gode brag i klaviaturets 

dybe register.

TæL – Og (BE)hERSK
Prøv at opfatte femottendedels takten som en let svævende og fjed-

rende taktart, frem for en skæv takt. Prøv at tænke på, at du hele tiden 

skal fremad.

MYRENS gANg På jORdEN
Kan du holde den melodiske spænding oppe igennem hele stykket (selv 

om alt foregår i højre hånd)? Det giver dig en rigtig god fornemmelse for 

frasering.

Ib Nørholm er født i 1931 og begyndte at spille klaver som 9-årig og 

som 15-årig startede han på orgelundervisning. I 1956 blev han uddan-

net komponist og organist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. 

Udover at komponere musik har han undervist på Det Fynske Musik-

konservatorium, været professor på Det Kgl. Danske Musikkonservato-

rium samt haft et aktivt virke som organist.

© Per Morten Abrahamsen
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Morten Olsen
Tre små klaverstykker  (2016) 

16  Vals i udu

17  Nat i måneskin

18  Bjørnetango

VALS I UdU
Som titlen antyder, er det en lille vals, der er gået i stykker. Den kan ikke 

blive enig med sig selv om, hvilken toneart den går i, og sine steder er 

den oven i købet kommet i tvivl om, hvor mange slag der er i takten i en 

vals. Den er gået i stykker på en sjov og måske lidt overraskende måde, 

absolut ikke på den opgivende “jeg er ked af, at jeg er gået i stykker“-

agtige måde. Så det er vigtigt, at den ikke spilles for tungt – det skal 

være let og spøgefuldt.

NAT I MåNESKIN
Det er mørkt, men alting er alligevel oplyst af det blålige månelys. Det 

er som om alting går i slowmotion. Når man skal have det frem gennem 

musikken, gælder det om at give sig god tid og ikke spille for kraftigt. 

Læg mærke til hvordan startakkorden ændrer sig, og sørg for at publi-

kum også kan høre ændringerne. 

For at få vægtløsheden rigtigt frem, er det vigtigt, at man hele tiden 

spiller med en indre – og stabil – puls. Hvis man bare venter med den 

næste akkord til man synes, kommer det ikke til at virke.

Publikum skal opleve forskellene på længderne af akkorderne og 

også opleve, at der pludselig er to slag “for meget” i takt 10. Toptonerne 

i takt 11-15 er faktisk en lille melodi, selvom den kun består af to toner. 

Det skal man kunne høre.

BjøRNETANgO
Tango som man normalt tænker på det, er jo en meget elegant og sen-

suel dans (hvis dem der danser ellers er gode til det), men her er det to 

bjørne, der lige er vågnet efter tre måneders vintersøvn, der er på dan-

segulvet. Så det er klodset og stift og en smule tungt. Men det er sjovt 

alligevel. På den lidt søde måde… 

Morten Olsen er født i 1961 og oprindeligt uddannet kontrabassist fra 

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Siden 1990’erne 

har han levet af at være komponist og har komponeret værker for man-

ge typer af besætninger fra soloinstrument til symfoniorkester. Musik-

ken er blevet opført af ensembler og orkestre i og uden for Danmark.

© Morten Rasmussen
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Kasper Rofelt

Piano Piece  (2016)

19  Sang

Stykket spilles helt enkelt. Der kan indarbejdes små variationer i løbet 

af de fire gentagelser af melodisk eller rytmisk art. Man kan også spille 

én af gentagelserne en oktav over det noterede f.eks.

Kasper Rofelt er født i 1982 og uddannet komponist og musikteoretiker 

fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor han debuterede færdig 

fra solistklassen i 2014. Kasper Rofelt er underviser i bl.a. komposition, 

musikteori og musikvidenskab i forskellige sammenhænge.

© Bjarne Rofelt
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Martin Stauning
20  Spøgelsessangen  (2016) 

Spøgelsessangen er ikke uhyggelig. Men den er måske en sang, som 

engang fandtes og nu ikke rigtig kan høres mere.

Martin Stauning er født i 1982 og startede som 7-årig på Det Kgl. 

 Teaters Balletskole, hvor han blev uddannet og arbejdede som profes-

sionel balletdanser indtil 2006. Herefter studerede han komposition på 

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og blev færdiguddannet i 2016.

© Caroline Bittencourt
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Line Tjørnhøj
21 Duck Dance  (2016)

Man siger, at enkekejserinden Cixi (1835–1908), der herskede i Kina 

i slutningen af Qing-dynastiet (1644–1912) var meget glad for at spise 

ristede andefødder. Anden satte man på en jernplade, placeret over 

brændende ild. Når varmen blev for ulidelig, begyndte anden at hoppe. 

Anden ville blive tørstig undervejs og tjenere ville give den sojabønne-

olie at drikke, så fødderne ville tage smag, inden de blev skåret af. Cixi 

spiste for det meste sine andefødder til varm mad.

Line Tjørnhøj er født i 1960 og har en helt unik musikalsk bagage. 

Hun startede sit voksenliv som sygeplejerske og sømand. Som 35-årig 

skrev hun sin første musik og blev optaget på Det Jyske Musikkonser-

vatorium i Aarhus, hvor hun blev kandidat fra i 2012. Nu lever hun af at 

være  komponist.

© Anders Bigum
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Nicolai Worsaae
Klaveretuder for børn  (2016)

22 Løbebåndet

23 Vuggevise

24  Spilledåsen

LøBEBåNdET
I dette stykke befinder vi os på et løbebånd, som man oftest ser i moti-

onscentre. Forestil dig at du prøver at løbe lidt anderledes på dette bånd. 

Måske tager du lidt større eller længere skridt ind imellem, der gør, at du 

må indhente dem for ikke at falde af båndet. Sørg for at holde en fast 

puls, så man oplever, at det er løbemaskinen, der kontrollerer tempoet.

VUggEVISE
Spil den som man ville nynne en sang for nogen, der skulle falde i søvn. 

Det er en stille vals, hvor det er vigtigt at betone etslaget i takten mere 

end to- og treslaget.

SPILLEdåSEN
Som barn havde jeg en blikspilledåse, som lød noget så forfærdeligt. 

Den kunne ikke længere frembringe den melodi, den egentlig skulle, 

men frembragte en masse skramlet støj. Jeg syntes, det var sjovt at 

starte svagt og frembringe et “crescendo” ved at dreje hurtigere og 

hurtigere på håndtaget.

Nicolai Worsaae er født i 1980. Han har sunget i kor som dreng og gået 

på Sankt Annæ Folkeskole og Gymnasium. Efter han startede på kon-

servatoriet, har han været en del af to komponistkollektiver, hvor kom-

ponisterne skriver hver deres stykker, men sammen arrangerer dem, 

laver små intermezzi og videoer sammen og skaber idéer og koncepter 

til koncerter i fællesskab. Nicolai Worsaae debuterede som komponist 

fra det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2009.

© Niels Magnússon



Recorded at Studiescenen, the Royal Danish Academy of Music, Copenhagen, on 9-10 January and 

19 December 2018

Recording Producers: Peter Barnow, Henrik Holst Hansen, and Torgrímur Torsteinsson

Sound Engineers: Peter Barnow, Henrik Holst Hansen, and Torgrímur Torsteinsson

Edit, mix and mastering: Peter Barnow, Henrik Holst Hansen, and Torgrímur Torsteinsson

℗ & © 2019 Dacapo Records, Copenhagen

Cover design: Denise Burt, www.elevator-design.dk

Publisher:    publishes art music for the classical and experimental  music scene. 

Edition·S publications are supported by the  Danish Arts Foundation.

www.edition-s.dk

The series is supported by the Danish Arts Foundation, the Danish Composers’ Society,  

Det Obelske Familiefond, and The Sonning Foundation.

This release has been recorded in cooperation with the Royal Danish Academy of Music, Copenhagen

With support from KODA Culture

8.226611

Dacapo is supported by the  




