
 

 

 

”Music Making”  
 

- Mini-konference om sangskrivning og kompositionsprocesser. 
 

I forbindelse med SPOT-festivallen 2013 præsenterer Det Jyske 

Musikkonservatorium i en række korte foredrag et udvalg af de kunstneriske 

udviklingsprojekter, konservatoriets undervisere er involverede i.   
 

Tid: Fredag d. 3. maj, 2013 kl. 13-15:30. 

Sted: Kammermusiksalen 
 

Program: 
  

13:00-13.05: Velkomst v/ moderator 

MODUL 1 

13:05: Fire instrumentale værker v/ Uffe Steen 

Uffe Steen er med sit unikke guitarspil en højt anerkendt musiker inden for mange forskellige 

musikalske stilarter og konstellationer. En stor del af hans koncert- og indspilningsvirksomhed 

finder sted med egne værker, typisk instrumentalnumre med guitaren som det bærende 

melodiinstrument. I sit indlæg vil Uffe fortælle om sin udvikling som komponist, hvordan han 

komponerer til diverse orkestersammenhænge og inden for forskellige stilarter samt give 

eksempler på nogle af sine kompositioner. 

13:25: Komposition for Big Band v/ Jens Chr. Chappe Jensen 

Chappe komponerer og arrangerer for Storband, dvs. orkestre med rytmegruppe, blæsere og 

sangere – ofte også strygere og perkussion.I sit foredrag vil Chappe fortælle om inspirationen 

til og processen bag den seneste udgivelse med Blood  Sweat Drum + Bass´CD: ”On the Road 

to Damascus” , hvor inspirationen især er arabisk musik. Foredraget vil blive suppleret med 

videoeksempler. 

13:40 Pause/Poster session 1 

MODUL 2 

13:50: Computerstyring af Klais-orgelet v/ Wayne Siegel 

Orglet i Musikhusets symfoniske sal er specialbygget af Klais Orgelbau i Bonn. I samarbejde 

med konservatoriets orgelprofessor, Ulrik Spang-Hanssen, har Wayne Siegel undersøgt de 

tekniske muligheder for at styre orglets 3,000 piber direkte fra en ekstern computer – uden 

organist. Også komponisten erstattes af en computer, som Siegel har programmeret til at 

”komponere” et uendeligt orgelværk på stedet. Siegel vil afspille lydeksempler optaget i 

symfonisk sal med det selvspillende koncertorgel og fortælle om sit arbejde med at skabe en 

robot, som komponerer orgelmusik. 

14:10: Originalt materiale fra idé til produkt v/ Turid Nørlund Christensen 

Turid Nørlund vil i sit foredrag beskrive sit arbejde med co-writing med div. amerikanske 

sangskrivere og egne sange: Den skabende proces: Sangskrivning ved international co-writing 

og kreativitetsteoretisk forankret arbejde med benspænd, rammer og regler. Indspilning: 

Kreativitetsteoretisk og didaktisk forankret arbejde med indspilningerne. Hvorledes påvirker 

den improvisatoriske tilgang, det akustiske format og rammerne for indspilningerne 

slutproduktet? Foredraget vil blive suppleret med eksempler på Nørlunds produktion. 

14:30 Pause/Poster session 2 

Modul 3 

14:40 "Når hitmaskinen ikke barer kører i tomgang: En tentativ analyse af, 

hvad der skaber et musikalsk gennembrud" v. Niels Chr. Hansen 



 

 

Vejen til det musikalske gennembrud afhænger i de fleste tilfælde af, at man som komponist 

og sangskriver kan ramme plet og levere et hårdtslående hit. Musikbranchens parter har derfor 

en åbenlys interesse i udviklingen af en stensikker hitformel. Den er dog ikke sådan lige at få 

fingrene i, og hvis den gjorde, ville den nok blive doseret i rigelige mængder på 

musikkonservatoriets uddannelser.Selvom musikpsykologisk forskning næppe kan knække 

hele hitkoden, så kan den i det mindste bidrage til at belyse et udpluk af de faktorer, som 

musikalsk hitpotentiale består af. Med udgangspunkt i konkrete analyser af Shaka  Loveless’ 

monsterhit “Tomgang” fra 2012, som lettere uventet tog sidste års SPOT-festival med storm, 

giver ph.d. studerende Niels Chr. Hansen her et bud på baggrunden for netop denne sangs 

hitpotentiale. Der vil både blive refereret til lokale forskningsresultater fra DJM’s egen Music in 

the Brain Group og til musikpsykologisk forskning foretaget af gruppens kollegaer i udlandet. 
 

15:00 Bar Da Bing trommetrio v/ Esben Wind Elvstrøm 

Bar Da Bing er musik for 3 trommesæt, hvor trommeslagerens traditionelle rolle udfordres. 

Trommesættene kommer frem på scenen og bruges også til at spille melodier. Bar Da Bing har 

samarbejdet med en koreograf og musikken spilles siddende, stående eller gående. 

Medvirkende: Michael Andersen, Stig Halskov og Esben Wind Elvstrøm. 

 


