
 Schiller Instituttet afholder musik-seminar i Wiesbaden, Tyskland: 
»Vi må lancere et »Manhattan-projekt« i Europa for 

Den 2.-3. januar 2016 mødtes i Wies-
baden, Tyskland, en gruppe bestående 
af  medlemmer af  Schiller Instituttet 
i Europa, der leder det musikalske ar-
bejde i deres respektive nationer, med 
det formål at lancere en endnu større 
kampagne for klassisk musik, inspireret 
af  en stærk indsats, der bærer navnet 
»Manhattan-projektet«, i New York City, 
og som bl. a. har til formål at fremme 
klassisk musik. 

Der deltog repræsentanter fra Kø-
benhavn, Berlin, Wiesbaden, Essen, 
Dresden, Paris og Lyon. Første del af 
begge dage var helliget til både bel canto 
stemmetræning, baseret på den italien-
ske operas tradition for »skønsang«, og 
en dialog om, hvordan man skulle ud-
vikle de individuelle stemmer. Dagenes 
anden del var fyldt med fremlæggelser 
og workshops. 

Om lørdagen holdt Schiller Institut-
tets stifter og internationale præsident 
Helga Zepp-LaRouche åbningstalen (via 
Skype), hvor hun gjorde det klart, at vi 
befinder os i et i sandhed enestående 
øjeblik i historien, og at vores organisa-
tion må tage det kulturelle lederskab og 
nå så langt som muligt ud til samfundet. 
Hun understregede, at vi måtte have en dialog mellem kul-
turer, og at dette ikke kun var begrænset til nutiden, men i 
endnu højere grad måtte være en dialog mellem civilisatio-
nernes guldalder, der gik mange århundreder tilbage i tiden. 
Hun beskrev Schiller Instituttets arbejde i New York City, 
hvor Händels Messias i december måned blev opført ved to 
meget succesfulde koncerter, der havde en dybtgående virk-

ning på de mere end 1.000 tilhørere, 
og hun beskrev ligeledes sine ideer 
om, hvordan man skulle opnå lignen-
de gennembrud i Europa.

Et aspekt drejer sig om at genop-
live vores kampagne for den sænke-
de »Verdi stemning« (C = 256; A = 
432). Giuseppe Verdi førte person-
ligt en kampagne for at vende tilbage 
til kammertonen, i hvilken de store, 
klassiske komponister skrev deres 
musik, i stedet for de konstant højere 
toner i nutidens koncertsale, der be-
skadiger stemmen, såvel som kompo-
nistens kunstneriske idé. 

Ud over den nedenfor beskrevne 
workshop om komponering af  klas-
sisk musik, var der lørdag fremlæggel-
ser om de kulturelle kampe internt i 
fransk klassisk musik; kunsten at diri-
gere, baseret på dirigent for Thoma-
ner-koret Kurt Thomas’ arbejde; og 
ligeledes om Verdi stemningen.

Om søndagen var der undervis-
ning om Antonín Dvořáks arbejde i 
Amerika, der trak på inspiration fra 
negro spirituals og de indfødte india-
neres musik; og om den amerikanske, 
sorte baryton og fremsiger af  digte, 

William Warfield, og den følelsesmæssige oprigtighed, han 
udtrykte i sine opførelser.

Bagefter sang eller lyttede man til originale kompositio-
ner, skrevet af  tre af  gruppens medlemmer. Den afsluttende 
diskussion bestod af  en brainstorming om, hvordan vi kun-
ne udvide vores indsats for at hæve folk op ved at give dem 
den skønne, klassiske musiks gave.      

Giuseppe Verdi, Antonín Dvořák og William Warfield

Rapport af Benjamin Telmányi Lylloff (redigeret version)

Billede fra Schiller Instituttets op-
førelse af Händels Messias i New York 
City. Se videoer fra musikarrange-
menter i New York City på: https://
www.youtube.com/user/TheRenais-
sanceNow

Klassisk Musik«



For at skabe en ny renæssance, må vi gå tilbage i 
tiden for at finde fortidens største mesterværker og for-
søge at se dybt ind i deres skaberes intellekt for at op-
dage de principper, der medgik til mesterværkernes ska-
belse. Vi må se tilbage for at se fremad.  Med det formål 
at skabe en ny renæssance, må vi ikke alene stræbe efter 
at genskabe store mesterværker gennem at fuldkom-
mengøre opførelsen af  fortidens store, klassiske musik, 
men vi må også stræbe efter at bruge opdagelsen af  de 
principper, der kan gøre det muligt for os at fortsætte 
traditionen efter især sådanne komponister som Bach, 
Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann og Brahms. 

Af  denne grund gennemførte jeg, selv 
om jeg ikke er ekspert, en workshop 
om komponering, baseret på Bachs 
undervisningsmetode, som den blev 
relateret af  hans elever og hans første 
biograf  Forkel. »Bachs metode til un-
dervisning af  komposition var lige så 
sikker og fremragende som hans me-
tode til at undervise i at spille.«

Efter at han havde afgjort, at eleven 
besad en evne til musikalsk opfindelse, ville 
han undervise dem i at skrive øvelser i general-
bas.

Generalbas er et slags mellemtrin mellem kun at 
spille de noder, som komponisten har nedskrevet, og 
så at komponere helt ny musik. Det er en musikalsk 
stenografimetode, hvor komponisten kun leverer bas-
stemmen, og små numre oven over basnoderne, der 

indikerer, hvilke harmoniske intervaller, komponisten 
havde i tankerne. 

Men det overlades til musikeren at afgøre, præcis 

hvordan han vil aktualisere progressionen af  harmo-
nierne gennem opbygningen af  de særskilte sopran-, 
alt- og tenorstemmer. Der findes en bog om generelle 
øvelser, som Händel har skrevet, der kan hjælpe den 

læser, der måtte være interesseret i dette. (»Conti-
nuo playing according to Handel: His figured 

bass exercise« af  Händel og David Ledbet-
ter)

Dernæst »gik Bach videre til koraler 
(salmemelodier for sopran). I øvelserne 
skrev han først selv basstemmen og fik 
eleverne til at opfinde kun alt- og tenor-
stemmen til den. Gradvist lod han dem 
så også skrive basstemmen. Overalt insi-

sterede han på ikke alene den højeste grad 
af  renhed i selve harmonierne, men også på 

en naturlig forbindelse og flydende melodi i 
alle delene. Enhver kender ved, hvilke modeller han 

selv har frembragt af  denne art; hans mellempartier 
(alt- og tenorstemmer) er ofte så sangbare, at de kun-
ne bruges som overstemmer (sopranstemmer) … (Ele-
vens) fornemmelse for renhed, orden og sammenhæng 
i delene må først være blevet skærpet gennem andres 
opfindelser og må så at sige være blevet en vane for 

dem, før han mente, at de var i stand 
til at give deres egne opfindelser disse 
egenskaber.« Når de selv komponere-
de, insisterede Bach på, at hans elever 
»konstant gjorde sig umage med sam-
menhængen i hver enkelt del i sig selv, 
såvel som også med dens forbindelse 
til de tilstødende dele og i overens-
stemmelse med dem … Denne høje 

grad af  præcision i håndteringen af  hver eneste del er 
præcis det, der gør Bachs harmoni til en mangfoldig 
melodi«.

Forkel

3. sats (Siciliana) fra Georg Friedrich Händels Sonata op. 1, 11 for flø-
jte, oboe eller violin og generalbas. 
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Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)







I workshoppen så vi først på to koraler fra Bachs 
mesterværk Mathæuspassionen. I dette værk forekom-
mer den samme salme- eller koralmelodi fem gange, 
hver gang med en forskellig tekst og et forskelligt kon-
trapunkt (bortsat fra 1. og 2. gang). (Melodien var fak-
tisk ikke skrevet af  Bach, men ville have været velkendt 
af  menigheden.) Vi undersøgte den anden (som ligner 
den første) og den sidste og så på, hvordan Bach havde 
skrevet to forskellige basstemmer til den samme melo-
di, ikke alene for at undgå gentagelse, men også for at 
udtrykke en afspejling af  den specifikke tekst.

Vi så på, hvordan Bach opbyggede sit kontrapunkt. 
Kontrapunkt er kunsten at sammenvæve flere selvstæn-
dige stemmer til et helt, dynamisk skiftende, musikalsk 
klæde. Fra latin: punctus contra punctum – node mod 
node. Vi så på den første koral og afgjorde, at den var 
skrevet i Eb-dur, og at den første bass note var Es-dur, 
et element i Es-dur-triaden. Vi så dernæst på den første 
frasering, og bemærkede, at sopran- og basstemmerne 
bevægede sig i parallelle tertser i de første tre noder, og 
dernæst sprang bassen ned til en terts i en anden posi-
tion, og bevægede sig i den modsatte retning af  sopra-
nen, og dernæst gentog dette.

Vi lærte således, at bassen undertiden bevæger sig 
parallelt med sopranstemmen, men dog sædvanligvis 
ikke mere end tre gange i træk, og undertiden i modsa-
trettede bevægelser, kendt som  »modbevægelse«. Her 
brugte Bach for det meste konsonantintervaller på en 
terts og dens modsætning, en sekst med andre inter-
valler, der blev brugt som »gennemgangsnoder« på ik-
ke-trykstærke taktslag, når de bevægede sig fra et kon-
sonantinterval til det næste.

Dernæst sammenlignede vi dette med den samme 
første frasering i den sidste koral. Det første, vi bemær-
kede, var, at den første harmoni var i mol, ikke dur, i 
dette tilfælde A-mol, i overensstemmelse med den mere 
alvorlige tekst. Her bevægede Bachs bas sig først i mod-
bevægelse, dernæst i fire successive parallelle tertser, 
sprang ned og endte med at bevæge sig opad.

Vi sammenlignede dernæst den tredje frasering i hver 
koral, der begge begyndte med molharmonier. Men 
bassen i den sidste koral var meget anderledes og bevæ-
gede sig i kromatiske halvtrin i modbevægelse, som to 
gange skabte det mest dissonante interval – det såkaldte 
»Lydiske interval«. Det kaldes således, fordi det findes i 
den gamle, græske »lydiske« skala, og før Bachs tid kald-
tes det for »djævelens interval«, en afstand af  tre hele 
noder, og hvor dets anvendelse her er i overensstem-
melse med tekstens 
karakter, »Wenn mir 
am aller bängsten 
…« (Når jeg er mest 
bange).

Så her lærte vi no-
get om skabelsen og 

opløsningen af  dissonanser.
Vi var nu klar til den spændende del. Jeg havde øn-

sket, at hele gruppen skulle komponere sin egen bas-
stemme. Men hvordan kunne vi gøre dette? Kompone-
ring, eller musikalsk kreativitet, opstår i et enkeltstående 
individs sind. Hvordan kunne vi gøre dette i en gruppe? 
Så fik jeg den idé, at vi kunne gøre det, som om vi lege-
de en leg, hvor vi gik rundt i en cirkel, og hver person 
ville så opfinde den næste node. Og det gjorde vi så!

Vi udførte et eksperiment med det formål at skrive 
vores egen basstemme til en anden koralmelodi fra Ma-
thæuspassionen. Vi begyndte i den ene ende af  lokalet, 
og den første person bestemte, hvilken node basstem-
men ville begynde på, baseret på, om vi ville begynde 
i dur eller mol. Vi gik så rækken rundt, og hver person 
måtte bestemme, hvad den næste node skulle være ved 
at holde sig de principper for øje, som vi netop havde 
lært – om vi ønskede at bevæge os i en parallel eller 
modsatrettet bevægelse, hvilke intervaller, vores nye 
node ville skabe med den givne sopranstemme, konso-
nant eller krydret med dissonante gennemgangsnoder, 
og om vi ønskede at inkludere nogle rytmiske variatio-
ner af  sopranstemmen.

Eksperimentet virkede! Gruppen var meget engage-
ret, og vi frembragte faktisk en smuk basstemme, som 
vi så sang sammen med koralmelodien: 

Eksperimentet afmystificerede ideen om klassisk 
komposition og gav alle mulighed for at bestemme en 
lille ting, der bidrog til at skabe et smukt hele. Til sidst 
sammenlignede vi vores basstemme med den, som 
Bach faktisk havde skrevet, og sang også denne.

Bagefter gav flere af  deltagerne udtryk for glæden 
ved at opfinde og sagde, at de ville forsøge at fortsætte 
eksperimentet, når de kom hjem.                    

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til:
mich.ras@hotmail.com

Den første frasering af Bachs egne basstemme.

Vores basstemme for den første frasering.

1 Efter seminaret påpegede en kollega Philip Ulanowsky at det er vigtigt at tydeliggøre forskellen mellem dur- eller molintervaller (f. eks. store 
eller små tertser eller sekster) som kan bruges til at generere inversioner, og impulser for videre udvikling.


