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Dansk Selskab for Russisk Musik fejrer 25 års jubilæum 

 

En kort fortælling om foreningens begyndelse af Mogens Wenzel Andreasen 

. 

 

Det begyndte i 1992. Jeg havde et par gange talt med lektor Erik Stahl, som 

underviste i matematik på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg. 

Han var – som jeg – også musikanmelder, men han var mere end dét: Han var 

ekspert i russisk musik, og selv om han aldrig havde fået nogen officiel 

uddannelse i russisk, havde han lært sig selv sproget og talte det så perfekt, at 

han i mange år var coach for Radiokoret og Operakoret, når der skulle synges 

på russisk. Det var en oplevelse i hans unge år, der havde fået ham til at 

interessere sig for russisk musik: Han havde overværet en opførelse af den 

russiske nationalopera, Mussorgskijs ”Boris Godunov”, på Det Kongelige Teater. 

 Nu opdagede vi ved et tilfælde, at vi begge havde sommerhus på Læsø, og der havde vi så et par 

møder, som endte med, at han foreslog, at vi sammen oprettede et Dansk Selskab for Russisk Musik. 

”Og du skal være formand,” sagde han, ”for det er jeg for gammel til.” Det har jeg været lige siden. 

 Vi fik samlet en bestyrelse, som bl.a. omfattede lektor Erik Adrian, som underviste i russisk på 

Københavns Universitet, og så løb den første koncert af stablen i efteråret 1992. Erik Stahl døde nogle 

år senere, men selskabet har overlevet til i dag og kan altså nu fejre 25 års jubilæum. 

 Siden har der været seks koncerter om året, de fleste på Frederiksberg, i Møstings Hus og nu i 

Metronomen, og vi har haft glæde af mange betydelige danske og udenlandske kunstnere: pianister, 

sangere, kammermusikensembler og det store Pavlovskis Balalajkaorkester, som spiller russisk 

folkemusik og i Rusland betragtes som verdens bedste balalajkaorkester. 

 Dansk Selskab for Russisk Musik har nær tilknytning til Frederiksberg, hvor formanden og to af 

bestyrelsesmedlemmerne bor, og hvor som sagt de fleste koncerter afholdes, af og til støttet af 

kommunen. 
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 Tirsdag den 14. november kl. 20.00 er der koncert i Metronomen, Godthåbsvej 33. Her spiller 

klavertrioen Trio Convivio, som vi har haft glæde af flere gange. Programmet består af Sergej 

Rachmaninovs Klavertrio nr. 1, G-mol, ”Trio elégiaque”, ”Podkova” (eventyr) for cello og klaver af 

den tjekkiske komponist Leos Janáček og Dmitrij Sjostakovitjs Klavertrio nr. 2, E-mol. 

 Når koncerten er slut, fejrer vi jubilæet med et glas russisk champagne og noget sødt til ganen. Alle 

er velkomne, også ikke-medlemmer. Billetpriserne bliver en smule højere end sædvanligt på grund af 

serveringen: Medlemmer betaler kr. 120,00, ikke-medlemmer kr. 150,00. Alle er velkomne! 

 Billetter købes ved indgangen, og der kan betales kontant og med mobil-pay. 

 

Mogens Wenzel Andreasen 
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