
	
Horsens Byorkester maa
formentlig snart ophøre

Indstilling til byraadet Indeholder ingen bevilling til foreningen med de
store overskrldelser	 Antagelig mange penge til Det kulturelle sam-

sit mode paa tirsdag skal Hor-
sens byroad bl. a. behandle en Ind-
stilling fra kulturudvalget

vedrørende de nye bevillingertilkulturlivet
I Horsens. Efter sikkert forlydende
vii der i k k e være afsat noget

beløb tit foreningen Horsens Byorke-
ster, der oilers gennem de senere aar
Ira kommunens side har faaet
let meget betydelige beløb tit raa-
dighed. Forklaringen er som NM-
gore nævnt de store overskridelser
af budgettet, som har fundet sted
gentagne gange indenfor byorke-
stret, overskridelser som byraadet
ikke mere vii mere med til.

Hvis dette er ensbetydende med,
at Horsens Byorkester — der

iøvrigt ikke selv disponerer over noget
orkester — ophæves, kan man alt-
saa edge, at dot I nogen grad er
selvforskyldt. Det maa forventes, at
foreningen vil gore sin stilling op
paa en kommende generalforsam-
ling. Nul kroner til byorkestret be-
tyder dog ikke, at der ikke bliver
noget musikliv i Horsens den kom-
mende sæson. Der er andre til at
late arven.

Flere studierejser?
Det gælder saaledes Det jyske

Kammerorkester under ledelse af
musikdirektør Hans
Konstantin-Hansen, dererindstillet tilet
væsentligt belob, og som iovrigt gen-
nem sit arrangement af

symfoni koncerter venter at faa et tilskud

fra staten til sin virksomhed. Der
skulle gennem denne institution
kunne skabes berigende musikople-
velser for det horsensianske publi-
kum. Dertil kommer, at organist
Hedegaard Sorensen, Klosterkir-
ken, vil faa flere penge end sidste
aar til sin koncertvirksomhed.
Ifølge indstillingen vii der blive
tildelt Det kulturelle Samarbejds-
udvalg et sea stort belob som 20.000
kr. til forskellige formaal. Udvalget
har tidligere ytret ønske om at folge
de studierejser op, som man har
foretaget til bl. a. Polen og
Tysk-land, og det skulle der were mulig-
hed for gennem denne bevilling. Der
er i elle forhold tale om rammebe-
villinger, dvs. at der ingen over-
skridelser maa ske. At Teaterfor-
eningen som hidtil vii faa betydelige
belob til sin succesrige virksomhed,
tilfojes kun for en fuldstændigheds
skyld.

„Vi maa finde en udvej"
Horsens Folkeblad har spurgt for-

manden for byorkestret, overassi-
stent Knuddge Rasmussen, hvad
foreningen vil gore, hvis den ikke
fear kommunal stotte. Formanden
siger ,at det var bebudet, at forenin-
gen ville blive indkaldt til en
drøftelse af sagen med byraadets kul-
turudvalg, men at en saadan earn-
tale endnu ikke har fundet sted.

— Hvis vi ikke faar nogen
bevilling, fortsætter han, maa
vi se at finde en udvej, saa vi
kan kere foreningen videre.
Naar spergsmaalet er klarlagt

efter byraadsmødet, vii jog ind-
kalde tit et bestyrelsesmøde,
hvor vi vii se paa sagerne. Jeg
har i tankerne, at vi skal sage
at fortsætte Horsens Byorke-
ster i samme baner som hidtil
omend ikke I samme omfang.
Vi maa se paa, hvad der er be-
hov for. Forelebig har vi ingen

aftaler om koncerter truffet.

Naar der sidst paa sæsonen var
lav-vande I kassen — og det var der
faktisk altid — ringede man til
Wandy Tworek og spurgte, om han
ikke ville komme. Selvom honoraret
var meget beskedent, kom Wandy
altid, som det venlige og hjælp-
somme menneske, han er.

Horsens Byorkester fik en glans-
fuld start. Da Ig Glindemann kom
ind i billedet, skabtes der lands-
interesse for orkestret. Der blev
lagt op til, at man maaske her i
Horsens kunne skabe grundstam-
men til et nyt landsdelsorkester. Ib
Glindemann, der ofrede baade tid
og penge pan foretagendet gav op,
da det ikke viste sig muligt at frem-
skaffe de mange penge, som han
mente nødvendige. Senere fremstod
sae. det kammerorkester, som Berge
Wagner skulle tage sig af, men som
sprængtes med dannelsen af Det
jyske Kammerorkester.

Straalende kunstnere
Gennem aarene havde Horsens By-

orkester straalende dirigenter og so-
lister samt ensembler. Nævnes kan
amerikaneren Robert Zeller, Carlo
Zecchi, pianisten Walter Klien, cem-
ballistinden Helena Czerny-Stefan-
ska, pianisten Shure Czerkassky,
Wiener Sängerknaben, beromte
czekiske og andre ensembler af en
klasse, som ikke tidligere hørt
Horsens. Orkestervirksomheden
maatte ophore, men der kom stadig
fornemme solister. Desværre viste
det sig, at publikum svigtede næsten
totalt, og for sent fik bestyrelsen
for foreningen rebet sejlene.

Der opstod betydelige overskrl-
delser af budgettet, som kommunen
maatte dække ind, og derfor tyder
meget paa, at Horsens Byorkester
nu synger paa sit sidste vers.

P. N.

Lad mig understrege, at det ikke
blot er i Horsens, tilstromningen til
koncertlivet har svigtet. Det ken-
der man ogsaa i andre byer, ikke
mindst Kobenhavn. Naar man taler

om et behov, er det vel ogsaa værd
at nævne, at grammofonindustrien
aldrig tidligere har solgt saa mange
klassiske plader som I dag. Jeg har
spurgt mig selv, hvorfor der ikke
kommer flere til koncerterne. Min
teori er, at near folk har weret paa
arbejde hele dagen, kræver det en
via overvindelse at tage af sted
hjemmefra igen. Derfor griber man-
ge til den nemmeste udvej: fjern-
syn, radio og grammofon, selvom
ingen vel kan were i tvivl om, at
man henter det største udbytte i
koncertsalen. Men forelobig maa vi

altsaa vente og se, hvorledes byraa-
det stiller sig overfor os, slutter

Knuåge Rasmussen.

To foreninger	 I
Foreningen Horsens Byorkester

rejste sig bogstavelig talt paa rui-
ners af Horsens Musikforening.
Denne forening havde kun yderst
begrænsede midler at arbejde med,
men en af de oplevelser, den naaede

at bringe sit publikum, var den
straalende sanger Todd Duncan.
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