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T
iden er inde til at give

erfaringer og eksper-
tise tilbage til det mu-
sikalske miljø, han

selv er rundet af, mener kom-
ponisten Niels Rønsholdt.
Ved årsskiftet er han trådt ind
i det nyudnævnte Projekt-
støtteudvalg for Musik under
Statens Kunstfond sammen
med seks andre musikkyndi-
ge kolleger. Her skal han bl.a.
være med til at uddele stats-
lige støttekroner til landets
bedste musikskabere inden
for alle genrer.

Det organisatoriske arbej-
de uden for komponist-
kammeret er ikke nyt for den
35-årige komponist. I for-
vejen er han næstformand i
Dansk Komponist Forening.
Sideløbende engagerer han
sig intenst i at stable ny
musik-festivaler og koncerter
med ny musik på benene.

»For mig er tillidsposterne
en anden måde at kæmpe for
musikken på. Tit ser vi, at
kunstnerne flytter sig hur-
tigere end organisationerne,
der skal støtte dem. Jeg vil gø-
re mit til, at institutionerne
følger med tiden. I det orga-
nisatoriske arbejde møder jeg
et flow af spændende folk,
som giver mig nye tanker og
inspiration. Det sikrer frisk
luft i mit hoved og påvirker
min musik på en god måde,«
pointerer Rønsholdt, der er
berømt for at eksperimentere
i sine værker. 

I spotlyset
Lige nu udforsker han sig selv
i nye musikalske roller. Mens
andre komponister sætter sig
ned i salen og lytter andæg-
tigt til musikerne, der perfor-
mer deres værker, vil Niels
Rønsholdt selv frem i spot-
lyset på scenen. Senest om-
skrev han en af Jacques Brels
klassiske franske kærligheds-
sange til ukendelighed og
sang den – baglæns – foran
publikum. Lige nu kompo-
nerer han en lille opera, som
han vil synge alle rollerne i –
selv om han aldrig har fået
sangundervisning.

»Mine værker er meget
personlige. Derfor er det på
en måde absurd, hvis jeg bare
sætter mig passivt på en stol
blandt publikum, mens mu-
sikken spiller. Jeg har lyst til
at være til stede foran lytter-
ne og synge. Nogle ting er
mere vanskelige at udføre
end andre, men nu må jeg
lægge ryg til og gå hele ve-
jen,« lyder det beslutsomt fra
komponisten, der har sat to-
ner sammen, så længe han
kan huske.

Kazoo og violin på en gang
Hans spring fra publikums-
sæde til scenegulv skyldes
ikke manglende tillid til, at
musikerne kan levere det op-

timale resultat – tværtimod
er hans mål netop at illustre-
re det uperfekte.

»Jeg har en kæmpe respekt
for musikernes professio-
nalisme og deres blændende
teknik på instrumenterne.
Men der er ting, jeg som
komponist vil have til at lyde
på en helt bestemt måde. Jeg
forsøger at demonstrere en
almen menneskelig afmagt.
At jeg er ikke perfekt – hver-

ken som komponist eller
menneske,« forklarer Niels
Rønsholdt, der heller ikke
viger tilbage for at udfordre
de musikere, han samarbej-
der med på scenen. I et af sine
seneste værker lod han en
stryger blæse ekstremt kraf-
tigt på en kazoo – mens hun
spillede på sin violin.

»Jeg tvinger musikerne til
at spille på nye måder. Der
kan være et problem i, at man

bare spiller, som man plejer.
Tilmed elsker jeg at illustrere
den kropslige indsats, det
kræver at få lyd frem på in-
strumenterne. At spille ka-
zoo og violin på samme tid
og sende klangene ud over
scenekanten med fuld kraft
kræver ekstremt meget af
musikeren.«

En anden arena, Niels
Rønsholdt for nylig erobre-
de, er undervisningslokaler-

ne på Det Jyske Musikkonser-
vatorium – samme sted, som
han selv studerede komposi-
tion.

»Det er sjovt at undervise,
for jeg mærker så megen kre-
ativitet, engagement og grø-
de i det aarhusianske kompo-
nistmiljø. De studerende er
på et virkelig højt niveau,«
roser han.

Den frække lillebror
Selv om Niels Rønsholdt fly-
ver og farer til både udlandet
og København flere gange
om måneden for at være tæt
på komponistkolleger og be-
givenheder dér, holder han
fast i Aarhus som sin base. For
som han siger: 

»Aarhus har nogle unikke
eksperimenterende kunst-
miljøer, som tiltrækker mig.«

Han nævner Danmarks
eneste elektroniske musik-
center, Diem på Det Jyske
Musikkonservatorium, hvor
30-40 komponister boltrer
sig og inspirerer hinanden og
folk fra andre kreative fag.
Aarhus’ årlige Spor-festival
for ny musik, som har tårn-
høj international bevågen-
hed, fremhæver han også.

»København er større,
men dér kan det samtidig
være svært at få nye ting til at
blomstre. Det vigtige for Aar-
hus er at bevare den frække
lillebrormentalitet – det krea-
tive, frisættende og stimule-
rende. Vi skal turde være
mærkelige og anderledes og
fyre ting af, som det store, in-
stitutionelle København ikke
kan. Lige nu er vi på rette spor
– der sker rigtig meget i Aar-
hus i disse år,« lyder det be-
gejstret fra Niels Rønsholdt. 

Interview: Komponisten Niels Rønsholdt går konstant nye veje. Lige nu skriver han en opera, han vil opføre alene.
Han er netop trådt ind i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for at videregive sine erfaringer. 

Niels Rønsholdt har selv mange
skæve musikalske ideer og beva-
rer Aarhus som sin base, fordi
han netop ser byen som et center
for det kreative og frisættende.
Foto: Niels Hougaard

BLÅ BOG

Niels Rønsholdt
N Født i Aarhus i 1978.
N Uddannet komponist på Det
Jyske Musikkonservatorium i
2004.
N Har desuden studeret 
i Berlin.
N Underviser i komposition 
på Det Jyske Musikkonser-
vatorium i Aarhus.
N Blev i efteråret portrætteret
i instruktør og dokumentarist
Michael Madsens dokumentar-
film ”Niels Rønsholdt”. Kom-
ponistens egen musik akkom-
pagnerede filmen live.
N Har samarbejdet med bl.a.
den danske ensemble Scena-
tet samt med institutioner
som Royal Opera House
i London og 3LeggedDog
i New York.
N Niels Rønsholdt har mod-
taget Junge Akademie der
Künste-Stipendium samt 
et treårigt arbejdslegat fra
Statens Kunstfond.
www.nielsroensholdt.dk/ 
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