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EN MUSIKALSK REJSE FOR RYAN MURPHY, 
ASSISTERENDE DIRIGENT 

 
Det siges, at det kræver en landsby at opfostre et barn. Det er også sandt, at det kræver et helt 
samfund at opdrage en musiker. Den lille by Newtown i Connecticut var på trods af en tragedie i 
2012 et idyllisk sted at vokse op og viste sig at være frugtbar grobund for en musikers sind. Ryan 
Murphy, assisterende dirigent for Tabernakelkoret på Tempelpladsen, tilskriver meget af sin 
succes i sin musikkarriere at have gode musiklærere som mentorer. 
 
»Jeg føler, at det er som om, Newtown var det sted, hvor det var meningen, jeg skulle vokse op. 
Jeg kom i kontakt med en masse mennesker, der hjalp mig på min musikalske rejse,« fortæller 
Murphy. 
 
Før Murphy fyldte fem år, plejede han at komme hjem fra kirke og begynde at lade fingrene dumpe 
ned på klaveret og mime de sange, han lærte at synge i Søndagsskolen. Uden nogen egentlig 
undervisning eller at kunne læse noder genskabte Murphy sangene efter gehør. Da hans mor så 
hans talent, meldte hun ham straks til klaverundervisning. 
 
Før den lillebitte pianists håndflader var store nok til at nå over en oktav, blev han pianist for sin 
Søndagsskole, en kaldelse der normalt var forbeholdt voksne. På samme tid kom Murphy med i et 
drengekor i en nærliggende episkopal kirke. 
 
Kirkens drengekor havde et skrapt program. »På min første dag i koret sang vi The Lamentations 
of Jeremiah af Lassus, som er et temmelig heftigt stykke,« husker Murphy. »Vi sang Händels 
Messias, da jeg var 11. Drengekoret introducerede mig til meget storladen musik i en meget ung 
alder.« Dette kor var et redskab til at lede Murphy på vej mod at blive en seriøs musiker. 
 
Murphys korlærer i gymnasiet hjalp ham også med at forme hans talent, udfordrede ham og gav 
ham muligheder for at udvide sit talent. Engang var Murphys dirigent i gymnasiet ikke i stand til 
at afholde en koncert, og Murphy måtte som korets elevformand træde til. »Det var ikke en 
kæmpekoncert, men da han gav mig stokken og ansvaret for at dirigere, viste han mig stor tillid. 
Den tillid var virkelig særdeles vigtig for mig i den alder,« siger Murphy. 
 
Murphy spillede også i orkestret i gymnasiets dramaproduktioner. I sit sidste år besluttede han, at 
han ville vide, hvordan det føltes at være på scenen og i rampelyset. Han planlagde at gå til 
optagelsesprøve til en rolle i Grease. Murphy besluttede, at han i sit første forsøg med at optræde 
blot ville prøve at være med i koret. I stedet tildelte lederen Murphy rollen som Danny Zuko, den 
dansende, solosyngende rampelysfigur i stykket. »Da jeg så min rolle, tabte jeg kæben. Jeg var i 
chok, og jeg var skræmt til døde. Jeg havde aldrig før optrådt eller stået på en scene,« fortæller 
Murphy. »Men jeg har siden lært, at sådanne ting er virkelig gode til at få en ud af sin tryghedszone 
og bevise over for sig selv, at man kan gøre ting, man ikke troede, man kunne. I den henseende 
gav det mig selvtillid og kom mig senere til gode.« 
 
Et eller andet sted i Murphys skab er der en overlevende video af Murphy som Danny Zuko, men 
selv efter alle disse år er han ikke kommet så langt som til at se sin optræden. 
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Efter gymnasiet fortsatte han med at være en musikalsk kamæleon og startede med en gruppe 
ligesindede musikvenner et rockband, der hed The Currant, som dækkede klassiske rocknumre fra 
grupper som Led Zeppelin, REM og The Doors. 
 
Det opbyggede hans selvtillid at optræde på scenen med Grease og i The Current. I en alder af 19 
forlod han hjemmet for at tage til Paris som missionær for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 
i to år. Der lærte han at elske det franske folk og at tale sproget. Murphy taler stadig flydende 
fransk. 
 
Da han kom hjem fra Frankrig, søgte han ind på Brigham Young University, hvor han tog klaver 
som hovedfag og orgel som sidefag. Han sang også i koncertkoret under Mack Wilberg, der 
dengang var universitetslærer i kormusik og nu er hans kollega i koret. Det var på Brigham Young 
University, Murphy mødte sin hustru, Jennifer. 
 
»Mack Wilberg er ansvarlig for at have bragt min hustru og mig sammen. Hun var sopran, og jeg 
var tenor i hans kor. Vi giver ham æren for vores forhold,« klukker Murphy. 
 
Da Murphy afsluttede sin doktorgrad på Boston University, var det hans hustru, der opmuntrede 
ham til at søge stillingen som korets assisterende dirigent. 
 
»Jeg var lige ved ikke at søge jobbet. Jeg syntes, jeg var for ung og for nyudklækket til at være 
kvalificeret. Men min hustru forsikrede mig om, at det da ikke kunne skade at forsøge. Så det 
gjorde jeg,« siger Murphy. »Min hustru har altid ret.« 
 
Prøven fandt sted i flere faser. Den sidste del af prøven var at udføre en øvelse med koret. »Det 
var en af de mest skræmmende oplevelser i hele mit liv,« mindes Murphy. »Det var trods alt 
Tabernakelkoret på Tempelpladsen.« 
 
Som en meget troende mand bad han en enkel bøn: »Himmelske Fader, hvis det ikke er mig, du 
ønsker, der skal dirigere dette kor, er det helt i orden. Men vil du ikke nok hjælpe mig med ikke at 
gøre mig selv til grin over for alle? Jeg ønsker blot at gøre mit bedste.« 
 
Han fik jobbet, og Murphy kan stadig ikke tro det. »Somme tider spørger jeg mig selv: ›Hvordan 
endte jeg her?« 
 
Hvert forår er en af Murphys hovedopgaver at dirigere Koret på Tempelpladsen, øvelseskoret for 
nye medlemmer til Tabernakelkoret. Den øvelse kulminerer i en koncert, der sædvanligvis 
indeholder et korisk mesterstykke, hvor Poulencs Gloria og Faurés Requiem er blevet udvalgt, 
samt andre numre alt efter hvad tiden på programmet tillader. Murphy står også for en 
videreuddannelsesplan for Tabernakelkorets nuværende medlemmer, der normalt afholdes i 
efteråret. I løbet af resten af året består Murphys tid som assisterende dirigent bl.a. af øvelser, at 
dirigere sin andel af udsendelserne og koncerterne med Music & the Spoken Word og at skrive 
nye arrangementer til Tabernakelkoret og Orkestret på Tempelpladsen. 


