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– Du skal alltid tenke på dem som sitter bakerst. 
Derek Anthonys bass-stemme leverer ordene i et 

gjennomtenkt tempo. Ikke for fort, ikke for langsomt og 
med trykk på to av dem: Alltid. Bakerst.

– Hvis de bak kan høre deg, kan alle høre deg.
Han vet endel om å nå frem til folk fra en scene. 

Derek Anthony har hatt mer enn 60 roller i ulike opera-
oppsetninger, stort sett utenfor Norge. 

Nå driver han sitt eget institutt i Hong Kong, der han 
lærer bort stemmebrukens kunst til alt fra blivende 
sangfugler til kinesiske tv-reportere til næringslivsle-
dere som trenger å bli hørt bedre. På kundelisten står 
selskaper som Rolls-Royce, Bulgari, Goldman Sachs og 
CNN. Da Kinas nasjonale tv-stasjon CCTV skulle star-
te internasjonale sendinger, sendte selskapet sine folk 
til Derek Anthony, som blant annet har en doktorgrad i 
stemmebruk. 

– Endel av klientene mine kommer for å lære sang, 
men mye av virksomheten handler om skuespill og å 
tale i forsamlinger. Jeg kan få sjefer for store firmaer, 
eller en professor, eller en annen person som trenger å 
snakke i forsamlinger, men har et eller annet problem 
med stemmebruken. Stemmen kan være svak, ujevn, 
eller med manglende uttrykk. Det skyldes ofte mangel-
full pusteteknikk eller problemer med resonans, sier 
Anthony.

– Da må vi finne ut hvordan stemmebruken kan bli 
mer effektiv.

Publikum først. Personen med problemstemmen 
vet kanskje ikke hva problemet er, bare at han eller 
hun ikke når frem. Vedkommende kan si noe morsomt, 
uten å få latter tilbake, eller noe kontroversielt, uten å få 
reaksjoner.

Noen ganger innser ikke personen selv at kommuni-
kasjonen er dårlig. Derek Anthony nikker gjenkjennen-
de til bråket om tv-serien «Halvbroren», som ble sterkt 
kritisert for skuespillernes mumling og uforståelige 
dialog.

– Det gjelder å tenke på sitt publikum. Du må virkelig 
bry deg om at folk forstår hva du sier. Hvorfor jobbe så 
mye med å lære seg alle disse replikkene hvis folk ikke 
forstår? Du er jo der for å kommunisere med andre og 

må ta hensyn til tilhørerne slik at de får fullt utbytte. 
Du er jo ikke der for å høre din egen stemme.

Sangens verden. Derek Anthony er et kunstner-
navn. Egentlig slutter navnet hans med Dahle. Han er 
født i Sør-Afrika av norsk mor og en far som var etter-
kommer av norske misjonærer. 

En periode bodde familien i Ndola i det daværende 
Nord-Rhodesia. Det sterkeste barndomsminnet var da 
foreldrene tok ham med for å se det rykende vraket av 
flyet som hadde styrtet utenfor byen med FNs general-
sekretær Dag Hammarskjöld ombord.

Oppveksten fikk han i Norge, familien flyttet til gam-
lelandet i 1963 da gutten var seksåring. Den første ope-
raen han så, var «La traviata» på kulturhuset i San-
defjord. Den første jobben hans var som pølsemaker. 
Senere bygget han stillaser. Men han sang i kor og ble 
oppdaget av dirigenten Sverre Valen.

– Jeg hadde ikke peiling på at det var noe spesi-
elt med stemmen min, bortsett fra at den er dyp. Men 
Valen fanget meg opp, forteller Anthony.

Senere fikk han sangundervisning av Egil Frost-
mann, en tenor som ligner litt på Derek Anthony selv: 
Frostmann har hatt store operaroller rundt i Europa, 
men er lite kjent i Norge. Frostmann hjalp ham inn 
på operaskole i Wien. Mellom skoleårene der hadde 
unge Derek sommerjobb på norske skipsverft med å 
bygge stillaser. Han tok mer musikkutdannelse i USA 
og utdannet seg dessuten til spesialist i motivasjons-
psykologi, en kvalifikasjon som viste seg å være nyttig 
innen stemmeutviklingsfaget.

– For eksempel er ikke alle enige i at de kommu-
niserer dårlig. Da gjelder det å kunne motivere, sier 
Anthony.

Stemmeskifte. Lærebøker i sangteknikk fra flere 
hundre år tilbake legger ofte stor vekt på bevissthet om 
god uttale som et middel til bedre stemmekontroll.

– Men det virker som dette har gått av moten de sis-
te tiårene og blitt erstattet av en interesse for å snakke 
liksom-naturlig på scenen, på film, og når folk snakker 
offentlig. Da blir resultatet lett for slapt, for løst, for uty-
delig. Stemmen blir brukt på en så avslappet måte at det 
som sies blir vanskelig å oppfatte, sier Anthony.

Kanskje er det en reaksjon på tidligere tiders prak-
sis, som gikk langt i retning av det pompøse og høyt-
travende. Derek Anthony er født i 1957 og oppvokst med 
sånt som Radio teatret på NRK, beryktet for sine tilgjor-
te, oppstyltede replikkvekslinger.

– Vi vil jo ikke ha affektert tale. Hvis vi snakker så t-y-
d-e-l-i-g at det virker kunstig, blir det også galt. Balan-
sen er vanskelig å finne, men man bør vite at den er 
nødvendig å finne. Det er her sangopplæring eller stem-

metrening kommer inn. Dette kan se ut som en gene-
rasjonsforskjell, men egentlig er det en forskjell på per-
sonlige stemmebruksvaner. Hvis du hverken tenker på 
riktig stemmebruk eller har slike naturlige vaner, så 
blir resultatet dårlig.

Selv lærte han ikke dette på skolen, men på scenen – 
på den ubehagelige måten. Han spilte i «Flaggermusen» 
i Tyskland, den første opptredenen han var med i som 
også har en del dialog.

– Jeg trodde jeg hadde morsomme replikker, men fikk 
ingen latter. Feilen jeg gjorde, var svært vanlig: Jeg til-
lot intonasjonen å falle mot slutten av setningen. Der-
for nådde jeg ikke frem til publikum. Et par timer hos 
en skuespiller i Essen ordnet det problemet for resten 
av karrieren. 

 
En annen verden. Det handler om større ting enn 
Radioteatret og «Halvbroren». Idealene for stemmebruk 
er i forandring i hele verden.

– Noe av det første jeg gjorde etter å ha slått meg ned 
i Hong Kong var å begynne å lære meg kantonesisk. En 
dag ble jeg invitert til å se et lokalt teaterstykke, og vis-
ste av erfaring med å lære mange andre språk som san-
ger at det ville være nyttig å høre det nye språket 

Stemmeretteren
Sangstemmen ga ham billett til en internasjonal operakarriere.  

Nå lever Derek Anthony av å fikse andres stemmer. 
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▸ RØSTEN FRA ØSTEN. Derek Anthony byttet 
ut sangkarrieren med stemmekurs i Hong Kong.

D ▶ Født: 1957 i Sør-Afrika.
▶ Sivilstand: Skilt, én 
sønn.
▶ Bakgrunn: Oppvokst i 
Norge. Operasanger og 
stemmebruksekspert, 

utdannet i Wien og i USA. 
Doktorgrad i stemmebruk. 
▶ Stilling: Eier av Music 
& Drama Institute i Hong 
Kong. Formann i den norske 
handelsforeningen i byen.

Derek Anthony (opprinnelig Dahle)
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mest mulig. Selv om jeg ikke skjønte så mye den gan
gen, ble jeg slått av hvordan en eldre skuespillers mono
log virket så mye klarere enn de yngre medvirkendes 
replikker. Dette overbeviste meg om at god artikulasjon 
er et begrep som gjelder i alle språk.

Derek Anthony hadde besøkt Hong Kong som 
ung student, en opplevelse han sier han aldri kunne 
glemme. 

– Jeg ble slått av menneskene i Hong Kong, gjest
friheten, energien deres, fremtidstroen og den praktis
ke tilnærmingen de har til livet.

Etter lang utdannelse og en enda lengre inter
nasjonal operakarriere, ønsket han å prøve noe helt 
nytt – og flyttet til Hong Kong. Der etablerte han seg 
etterhvert som sang og stemmepedagog. Omdømmet 
hans fra operascenene tiltrakk seg klienter med god råd 
og ønske om spesielle opptredener for firmaene sine, 
eller trening i stemmebruk for seg selv og sine ansat
te. Siden har han hatt rundt ett tusen privatelever fra 
mer enn 40 land. Mange av dem har vært forretnings
folk og næringslivsledere som ønsker å snakke bedre i 
store forsamlinger.

Stive nordmenn. – Klientene mine kan ha en rekke 
ulike problemer, og i tillegg kommer kulturforskjeller. 
Italienere og filippinere bruker stemme, armer og ben 
på svært energiske måter og ter seg svært ulikt fra for 
eksempel kinesere, som på sin side har en del til felles 
med nordmenn, sier Anthony.

– Nordmenn og kinesere er vanskelig å få liv i, spesielt 
i litt formelle situasjoner. De ønsker å kontrollere seg selv 
og er sjelden villige til å vise følelser direkte og offentlig.

 – Mange av dem som kommer til meg har presta
sjonsangst. De fyller tankene med negativ forventning 
til det de skal gjøre som talere i en offentlig forsamling, 
sier han. 

Anthony er formann i den norske handelsforenin
gen i Hong Kong og opplever stadig internasjonale for
retningsfolk i aksjon. Han ser stor forskjell på dem som 
er godt og dårlig forberedt når de skal snakke offentlig.

– Selv har jeg stått et par tusen ganger på en scene og 
har naturligvis rutine. Men jeg opplever at jeg bør for
berede meg mer nå enn før, sier han.

– For usikre talere kan det være nyttig trening å ha 
flere taler foran seg. Det gir mer øvelse og rutine, og 
man føler mindre press fordi ikke alt avhenger av en 
enkelt opptreden. Dessuten hjelper det å forestille seg 
sin opptreden slik man ønsker den skal være, og gi seg 
selv et ideal å jobbe mot, sier Anthony.

Trening i stemmebruk kan være nyttig også for per
soner som ikke er redde for å opptre offentlig, men som 
mangler variasjon i uttrykket.

– Slike talere har en tendens til å snakke i altfor lange 
setninger. Da kan det hjelpe med noen triks fra drama. 
Mange vet at de kan legge vekt på utvalgte ord, men gjør 
det på samme måte hver gang, slik at resultatet likevel 
blir monotont og kjedelig. Det er mulig å utnytte minst 
seks ulike virkemidler: Sterkere og svakere volum, høy 
og lav tone, endret tempo, og en plutselig pause før eller 
etter et viktig ord, sier Anthony.

– Det er egentlig det samme som i musikken, hvor 
vi har tempo, dynamikk, rytme. Og der musikken har 
harmoni, kan vi i stemmebruken benytte endringer i 
farge – et følelsesuttrykk. Det er ikke ulikt det vi gjør 
når vi leser eventyr for barn. Jeg sier ikke at vi skal 
behandle forretningsfolk som barn, men det er i stor 
grad det samme prinsippet, tilpasset en profesjonell 
situasjon. ●
most@dn.no
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Stemmeretteren

KLANGTEKNIKK. – Der musikken har harmoni, kan vi i stemmebruken benytte endringer i farge, sier Derek Anthony.


