
Deltagernes evaluering af DAOS sommerstævnet 2014 

- kommentarer anført på evalueringsskemaet, med styrelsens bemærkninger i kursiv 

 

Indkvartering 

Jeg synes, at øverestriktionerne er for strikse. Det kan være nærmest umuligt at kunne øve 
individuelt, alle øvrige logistiske hensyn taget i betragtning. Og jeg bryder mig ikke om at 
udøve ’civil ulydighed’ for at øve alligevel. Men det kan være nødvendigt. 

Styrelsen vil henlede opmærksomheden på, at man i forbindelse med tilmeldingen kan anføre, 
om man ønsker indkvartering med eller uden mulighed for at øve i værelset midt på dagen.  

Der er derudover modtager et antal bemærkninger vedrørende konkrete forhold omkring 
indkvarteringerne. Disse vil blive drøftet med højskolen og udbedret i det omfang, det er 
muligt. 

 

Instruktører og dirigenter 

Det ville være rart, hvis ændringer i instruktører, dirigenter bliver offentliggjort evt. på en 
hjemmeside – måske er det allerede tilfældet… 

Svar: Stævneledelsen bestræber sig på at ajourføre www.daos.dk med alle informationer om 
stævnet, herunder ændringer i dirigenter m.fl. 

Stævnet bar præg af mange nye instruktører på en gang og en glædelig ’overvægt’ af unge – 
det kræver nytænkning. Fremmer formentlig frafald af den ældre generation – nye tider. 

Svar: Styrelsen vil være endnu mere opmærksom på denne balancegang og sørge for en 
grundig introduktion af nye instruktører. 

Der er på evalueringsskemaerne anført en række bemærkninger vedrørende dirigenter og 
instruktører. Disse indgår i overvejelserne, når der skal vælges dirigenter og instruktører de 
kommende år. 

 

Noder 

Noder til Wagner voldte problemer: Lasede, overfyldte med gamle strøg. To forskellige 
udgaver. En nodekoordination ville have hjulpet. 

Det er ærgerligt, når der skal bruges kræfter på trykfejl og forkerte strøg. Jeg synes godt, 
man kan forvente, at dirigenten ser nodematerialet igennem, før det bliver sendt ud. 

Der var nogen uklarhed m.h.t. noder til Wagner. 

Wagner: Noder fine men taktmarkering var forskellige indbyrdes og for ? så vidt jeg forstår. 

En del deltagere valgte ikke at benytte de udleverede noder, men at bruge de noder, de selv 
havde printet på forhånd. Dette gav anledning til forvirring omkring taktmarkeringer. Grundet 
den sene beslutning omkring inddragelse af værket havde nodearkivaren ikke mulighed for at 
rense materialet for gamle markeringer, ligesom der ikke var tid til at få sat strøg i stemmerne. 
Styrelsen beklager dette. 

http://www.daos.dk/


 

Værker 

Der er modtaget en række konkrete kommentarer til de spillede værker. Der er mange 
hensyn at tage i.f.m. programlægning. Stævneledelsen bestræber sig på at tilgodese flest 
muligt. De konkrete kommentarer til programvalget vil indgå i de fremtidige overvejelser 
omkring programmer. 

Derudover er der modtaget følgende ønsker til kommende sommerstævner: 

 Mozart: Symfoni nr. 39 
 Beethoven: Symfoni nr.  7 
 Schumann: Symfoni nr.  4, Brahms: Symfoni nr.  3  
 Berwald 
 Strauss: Vier Letzte Lieder 
 2. akt af La Boheme. 

 

Pultplacering m.v. 

Det var rigtigt rart at få besked om placering på 1. Pult. Tak for det – øvningen fik lige en 
ekstra indsats. 

Det er fint at man får information om at man skal sidde på første pult. Derimod synes jeg 
ikke om at der i instruktionerne til koncertmesteren står at man skal ordne indsamling til 
dirigenten. Det er jo noget der aldrig har været et problem. Det er noget der skal komme fra 
orkestret selv, og der vil altid være nogen der vil minde koncertmesteren om det, hvis 
han/hun skulle glemme det. 

Formuleringen vil blive ændret. 

Jeg mener, at man i pultplanen bør indtænke 3- og 4-delt divisi. I Mahler var der for 
eksempel nogle steder, hvor pultplanen var meget uhensigtsmæssig. Dette ville kun kunne 
være løst med en omrokering. Er man i tvivl om, hvordan der skal diviseres, bør man ringe 
til instruktøren og høre. Derudover er det utilfredsstillende, at nogle har øvet den underste 
divisi og pludselig skal spille den øverste, som måske ligger meget højt. Og måske har man 
oven i købet brug for mere tid end Askov-ugen til at føle sig helt tryg i den øveste stemme. 

Desværre er det grundet sene frameldinger til stævnet ikke muligt at lægge den endelige 
pultplan før få dage inden stævnet. Derfor vil det ikke være muligt at melde noget ud omkring 
3- og 4-delt divisi på forhånd. 

 

Gruppeprøver 

Man kunne godt lægge en gruppeprøve ind senere på ugen. Den kunne evt. bruges til at løse 
nogle af de træge, tekniske udfordringer. 

I Mozart-orkestret kunne vi godt have haft brug for en gruppeprøve til. Jeg forstår at det er 
svært at få plads til 2 gruppeprøver i hvert orkester i starten af ugen, men i et værk som 
Mozart vil det også være af værdi at have en gruppeprøve senere på ugen. 

Hvad med en tidlig og en sen gruppeprøve? 



Det er meget godt, når instruktøren kender værket rigtigt godt. Det giver gode 
fingersætninger og rigtig prioritering til gruppeprøverne. 

Gruppeprøver med instruktør uden orkesterværker, f.eks. indøvning af intonation, strøg m.v. 
F.eks. 1. Dag 19 – 19.30. Orkesterprøven kan udskydes til 19.45 – 21.00. 

Mahler: Jeg erindrer ikke gruppeprøver – lidt prøveri kunne måske have været tjenligt. 
Mozart havde også – synes jeg – fortjent en anelse instruktørinteresse selv om der 
selvfølgelig ikke var tale om gruppeprøve (slagtøj). 

Styrelsen vil tage disse bemærkninger med i overvejelserne omkring placering og fordeling af 
gruppeprøver. Disse fastlægges i samarbejde med dirigenter og instruktører. 

 

Priser 

Når folk kommer og overnatter er 200 kr. dyrt hvis de sover i en deltagers seng. Kan man 
evt. lave en pris kun til morgenmad? 

Ingen sammenhæng mellem pris og kvalitet for gæste mad. 

Priserne er fastsat ud fra de priser, der skal betales til højskolen. Det er derfor ikke muligt at 
ændre disse nævneværdigt. 

Rykkergebyr er grådige banker værdigt. Sæt det ned. 

Rykkergebyr urimeligt højt. 

Styrelsen har besluttet at nedsætte rykkergebyret næste år il 100 kr. og håber samtidig, at 
færre skal rykkes. Som nævnt ved festmiddagen er indtægterne fra rykkergebyrer i år overført 
til Ejvin Andersens Mindefond. 

 

Forplejning 

Forplejning er lidt middelmådig. Uheldigt at buffet er næsten tom, hvis man ikke kommer 
hurtigt til. 

Undlad at salte maden ALT for meget. 

Morgenmad og frokost OK. Aftensmad ofte elendig. 

Maden torsdag var uspiselig. Den var alt for saltet. Risene var ikke tilberedt ordentligt 
(smattede udenpå, hårde indeni). 

Morgenmad og frokost OK, middagsmaden bliver værre og værre. 

Maden var tæt på uspiselig. Alt for salt og underlige kombinationer af mad. Især torsdag var 
maden så salt at man fik kvalme. 

Ønsker at der er kaffe til frokost. 

Kan kaffen til aftenkaffen ikke stå fremme til senere på aftenen/natten? Så kan folk drikke 
mere af det, og det hældes jo alligevel ud. 

Forslag om at morgenmaden starter 7.45. 



Det ville være dejligt hvis mulighed for morgenmad blev flyttet fra 8.00 til 7.30 eller måske 
bare 7.45, så man undgår stresset om morgenen. 

Disse bemærkninger vil blive forelagt højskolen. 

 

Disciplin under prøverne 

Dybe strygere spiller/pizzicerer meget når dirigenten snakker. Det er frustrerende. 

Til prøverne i løbet af ugen er der nogle, der bliver ved med at sidde og pizzicere/øve 
fingersætninger. Dette er forstyrrende for alle andre, særligt når der øves med andre 
instrumentgrupper. Selv om der bliver tysset, bliver nogle ved. Kan man evt. til første prøve i 
alle orkestre påpege, at dette er til stor forstyrrelse? 

Styrelsen vil fremover indskærpe, at man ikke skal småspille, når der slås af til prøverne. Det er 
meget forstyrrende for de øvrige deltagere. 

 

Styrelsen 

Der er i evalueringsskemaerne anført megen ros af styrelsens arbejde. Vi takker mange gange 
herfor. 

 

Diverse 

Ønske: Morgengymnastik eller yoga. Én dansk sang om dagen, f.eks. til frokost. 

Styrelsen vil forsøge at genetablere traditionen med en daglig fællessang. 

 

Forbedringsforslag: Adskil børnenes fjernsynsstue fra de voksnes avislæsestue. Det generer 
når fjernsynet larmer og man gerne vil læse avis. 

Dette vil blive ændret fremover. 

Der må meget gerne være ølsalg i Fengers umiddelbart efter det programlagte 
bladspilsorkester. Det er en ’ulidelig’ ulvetime’ fra afslutningen af bladspil og åbning af 
Fengers kl. 23. 

Der opstår problematikker når der er en periode om aftenen hvor man ikke har et sted at gå 
hen – den såkaldte ulvetime. Den ligger i perioden efter aftenkaffen er blevet taget ind 
simultant med at Brugsen lukker og til Fengers åbner. 

Styrelsen vil drøfte dette med ølmanden. 

Styrelsen vil herudover arbejde på  løsningen af følgende konkrete forslag: 

 Større skrift på navneskilte 
 Bedre præsentation af nye instruktører og dirigenter ved middagen lørdag aften 
 Podium til dirigenter 

 



Hoppeborgen, der var fremme et år, er blevet efterlyst. Grundet krav om forsikring og 
nødvendigheden af voksen-opsyn med hoppeborgen vil ønsket desværre ikke kunne 
imødekommes. 

Gul stue er uegnet til bas-kammermusik i middagspausen, da der er megen gennemgang og 
konstant diskussion med børnene om computerne. Forslag er at det enten opgives som 
øverum i middagspausen eller at der lukkes for computerne i rummet. 

Styrelsen vil arbejde på at finde en anden løsning. 

Det ville være dejligt med en ophængt oversigt over dage for både bladspil (som i år) og 
kendte natorkestre, så man kan disponere sine kammermusikaftaler efter dette. 

Gruppetræf: Vigtigt at de bliver koordineret med natorkestrene. Enten ingen træf før efter kl. 
24 om tirsdagen eller ingen natorkester. 

Såvel natorkestre som træf er arrangeret af stævnedeltagerne uden styrelsens medvirken. Det 
er op til de enkelte arrangører, i hvor god tid der skal forhåndsannonceres, samt at fastsætte 
tidspunktet for træf. Styrelsen har opfordret til, at man anvender opslagstavlen ved indgangen 
til spisesalen til forhåndsannoncering af natorkestre og vil gerne her gentage denne 
opfordring. 

 

-------- 


