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Tak igen,
Sverige
naturlig og vigtig fødekæde….
ARTISTEN sætter i dette nummer fokus
på én måde at gøre en indsats for den
nødvendige fødekæde – her for de unge
kvinder, der måske i fremtiden ønsker at
skabe sig en karriere i den rytmiske musik – med soloinstrumenter og den gode
popmelodi. Sverige – der endnu engang er
forbillede ud i kulturindsatser, har i snart
10 år lavet sommerkolonier for musik
glade piger. En meget interessant og lærerig historie om et initiativ, der har spredt
sig til mange byer rundt om i Sverige – og
hvor effekten allerede kan spores. Jeg har i
stor uvidenhed selv været i tvivl om hvorvidt der var et reelt »problem« med kønsbalancen indenfor rytmisk musik. Bl.a.
fordi der blandt DAFs solister er en ret
ligelig fordeling i køn og fordi kvinderne
er lige så toneangivende og plakatbærende
navne som mændene. Men jeg er blevet
klogere. For når der tales yngre kvindelige
instrumentalister – er der rigtig få, der uddanner sig til sådan, på de rytmiske konservatorier. Det er tydeligt, at helt unge
piger med en performerdrøm i maven
i medierne konstant oplever, at det mest
saliggørende nødvendigvis må være en
plads i forgrunden ved mikrofonen. Det er
klart, at det er »stjerne pladsen« der trækker, men det er et meget unuanceret bil
lede af hvordan virkeligheden kunne og
burde være. Et billede vi kun kan ændre,
hvis vi tilvejebringer stærke eksempler og
forbilleder, der tager pigerne alvorligt, understøtter deres muligheder, kvaliteter og
talenter, lige fra skoleundervisningen. Tag
nu Prince, ham fra Minnesota, Minnea
polis, US; han signalerer kraftigt – at et

cool band, selvfølgelig er fyldt op med
super dygtige kvinder. Stærke, selvsikre
instrumentalister, der får plads og rum på
scenen – fordi de er dygtige!! Måske også
lidt fordi de er dygtige kvinder, i hans
tilfælde. Men de er også forbilleder. Og
derfor er et initiativ som svenske Popkollo
vigtigt. Man tillader sig tidligt at understøtte pigernes tro på og lyst til det naturlige ved at blive dygtige instrumentalister!
Tillykke til Sverige – og tak for inspira
tionen. God læsning inde i bladet.
En anden rigtig vigtig fødekæde-historie
hidrører den til stadighed vigtige artist
uddannelse. Dansk Artist Forbund har
tidligere deltaget og været frontkæmpere
i arbejdet for at skabe forståelse hos de
politiske uddannelsesansvarlige om vigtigheden af at etablere en statslig artist uddannelse i Danmark. Og der er lys forude.
Nu viser Københavns kommune, med
Kulturborgmester Pia Allerslev i spidsen,
interesse for at understøtte en forsøgs
uddannelse i kommunes regi. DAF bakker
op om og anbefaler Akademiet For Utæmmet Kreativitets uddannelsesoplæg – allerede her i de indledende politiske processer. Vi mener at fødekæden virkelig har
behov for uddannelse og mangler det
niveau »at se op til« – og vi argumenterer
gerne for aftagerbehov og arbejdsmarked
og interesse for artisternes mange facet
terede virke- og indsatsområder. Et nyt
slogan kunne være – Uddannelse til alle
kunstområder! Næste indsatsområde:
artisterne.
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R edigeret af dorthe vin c ent z en

Digte sunget med mening
»Det er digte, som går i dybden på mig selv« siger
Stanley Samuelsen. »Derfor spiller jeg dem, og derfor kan jeg blive ved at spille disse sange. Selvom
det er gamle digte fra et fjernt beliggende sted og
fra en fjern tid, omhandler de almentmenneskelige
vilkår, og derved har de fortsat betydning, og jeg
tror de kan give mening for den enkelte«.
På den færøske sanger og sangskrivers 4. album Alle
Hjertets Sange præsenterer Stanley Samuelsen folkekære, færøske digte oversat til dansk, foruden tre
egne digte.

Musikere fortolker billedkunst
Darkness Falls, Turboweekend og
Trentemøller er blandt de musikere,
der i forbindelse med projektet
Music Made By Art fortolker kunstværker fra Statens Museum for
Kunst i løbet af efteråret. Siden maj
måned har museet inviteret kunstnere fra den danske musikscene til
at lade sig inspirere af hovedværker
fra museets samling og skabe helt
nye numre. Musikken kan opleves
på museet i sammenhæng med de
udvalgte kunstværker.
Projektet Music Made By Art hylder
inspirationens cyklus og undersøger,
hvad der kan ske, når man sætter
et klassisk dansk kunstværk til tolkning hos unge danske musikere.

Indiepop debut:

Varna

spot p å

Duoen Varna tilbyder et sværmende og sjælfuldt univers
på debutalbummet She keeps on running. I albummets
11 sange blandes indiepop med elektroniske elementer og
brudstykker af folkemusik. Sangene handler om menneskelivets mange kontraster. Tilsyneladende uskyldigt,
men undertoner af nøgen farlighed lurer i musik og tekst.
VARNA består af sanger og sangskriver Birgitte Warberg
og pianist og arrangør Christina Dam.

B enjamin Koppel
får fransk
ridderorden
Saxofonisten Benjamin Koppel er blevet tildelt
den fornemme franske orden Ordre des Arts et des
Lettres. Den danske musiker har fået titlen som
tak for sin store indsats for fransk og international kultur. Det er Frédéric Mitterand, Frankrigs
kulturminister, som uddeler titlen, og den danske
musiker kan nu kalde sig Chevalier de L´Ordre des
Arts et des Lettres, ridder af ordenen for kunst og
kultur.
Der er lang tradition for at give hæderstitlen
til internationale kunstnere. I alt har 265 udlændinge modtaget udmærkelsen i 2011, heriblandt
den tyske maler Anselm Kiefer, og altså vores
egen danske Benjamin Koppel.
Ordren gives til kunstnere, som har ydet en
særlig indsats for udviklingen af kunst og litte
ratur i Frankrig og resten af verden.

Ar ti st
me d pæl
og prut
Han løber altid. Han har dyrket alle de
sports- og idrætsgrene, han kunne finde.
Som artist med kinesisk pæl som sit speciale
har han samlet alle sine kompetencer. Og
han ved, at hans redskab, kroppen, kræver
konstant vedligeholdelse. Artisten har mødt
artisten Anders Skat.

Fot o: In a Sk ovgaa rd

6

artisten

★
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Pælen peger helt op til Dyrehavens høje
trætoppe. Hænderne og fødderne placerer
han nøje afmålt efter hinanden og pludselig er han oppe i toppen af pælen. Med
strakte arme løfter han sig vandret ud i
luften. Benene stritter lige ud. Han kigger
på de to gråhårede damer med hattene,
der står og misser mod det klare lys. Han
får også smilet til drengen med isen. Vi
holder vejret. Han holder positionen. Og
så pludselig, før vi når at tælle til to, lader
han sig falde, snurrer rundt om pælen og
med benene har han grebet sig selv. Umiddelbart før han når jorden, sidder han nu
på pælen. Nærmest limet på den.
Rekommandørerne ved denne eftermid-

2011

dags Kildemarked på Bakken slår på tromme; sikrer sig, at vi fremover ikke lige
glemmer akrobatens navn: ’Anders fra
Randers’. Mens vi med et lidt friere åndedræt kan konstatere, at den lille stærke
mand med det milde ansigt stadig er helt
intakt og stadig ikke har brækket noget.
Gys og grin
Anders Skat Henningsen kan gøre en
kinesisk pæl, så vi gyser. Han er også
fjerteartist og kan prutte, sådan at vi
griner. Gys og grin.
»Det er mødet med publikum, som nu
er blevet det skægge og det udfordrende,«
fortæller Anders Skat i et roligt øjeblik i

sit køkken i Nørrebrolejligheden. Efter
engagementer og før sommerens planlagte
ferietur har han givet sig selv den luksus
at holde lidt fri.
»I starten da jeg optrådte, var jeg meget
i min egen verden. Nu kan jeg begynde at
kigge på publikum i tricks’ene. Især den
gøgleragtige optræden som den på Kildemarked er skæg: Publikum er tæt på. Der
er ikke noget, der er det samme. Rutinen
er ikke engang den samme. I teater og
mere gennemkoreograferede shows er
det anderledes. Der har du ofte en anden
person, som venter på dit ’cue’. Der har du
ikke samme frihed.«
Anders Skat er en af de danske gøglere,

som er lykkedes med at skabe sig en karriere med
pæl og prut – samt alt det løse. Gennem de sidste
fire år har han blandt andet været fast inventar på
Bakkens Kildemarked og Nationalmuseets Høstmarked. Her er underholdningen lagt i middelalderlige
– eller i hvert fald gammeldags – spor. Teatre og
cabaret’er har også bud efter ham. For eksempel
vil han fra oktober måned være en del af Nørrebro
Teaters såkaldte ’tabershow’, Oliver med et twist.
Mens han rastløst glider fra køkkenstolens ene
mærkværdige stilling over til den næste, fortæller
han, at han er typen, som aldrig går – men altid
løber:
»Det har jeg gjort, siden jeg var helt lille. Hvis jeg
sad og legede på stuegulvet og skulle på toilettet, så
løb jeg. Jeg løb også tilbage igen, når jeg var færdig.
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Artist med pæl og prut

I dag har jeg det sådan, at hvis vi går på
gaden, så løber jeg. Det er ikke fordi, at jeg
ikke kan tage det roligt – hvis det er. Men
jeg kan jo lige så godt gå hurtigt, som
langsomt.«
Vandt dansekonkurrence
Anders kom med i den lokale fodboldklub
i Viby Sjælland. Der var en kæmpe grønsvær, hvor han kunne løbe. Han gik også
til redskabsgymnastik og svømning. Alt,
hvad den lille by kunne tilbyde af fysisk
udfordrende fritidsaktiviteter, var Anders
en del af. Det blev hurtigt opbrugt. I den
nærmeste større by, Roskilde, var der hiphop dans. 12 år gammel var Anders blevet
så stor, at han – sammen med vennen
Kristian – kunne tage derhen.
»Det var virkelig old school. Det var ned
og ligge på gulvet og hurtigt op. Det skal
der mavemuskler til og noget spjæt og
hop. Jeg kunne godt stå på hænder, det
havde min far lært mig, for det havde han
selv lært til redskabsgymnastik. Med vores
hip-hop dans stillede Kristian og jeg op til
en dansekonkurrence ved et sodavands
diskotek i Gadstrup. Vi vandt både første
og anden pladsen. Det var stort. Præmien
var en LP.«
Efter et stykke tid begyndte Kristian og
Anders også at skate. Trin og små ramper
fandt de på deres skole. Her var også den
bedste asfalt. På et par billige plastikrulleskøjter fra BR udfordrede de hinanden.
Blandt andet i hvem, der kunne hoppe
længst.
»Når vi lavede de der hop ud over rampen, var der nogle gange, hvor rulleskøjterne knækkede,« husker Anders Skat. »Så
lånte vi skøjter af hinanden. Det gik altid
alligevel.«
Idéen om at uddanne sig til gøgler kom
efter et afsluttet hhx-forløb, en uddannelse, der egentligt mest var valgt, fordi han
ikke anede, hvad han havde lyst til: »….
og jeg skulle i hvert fald ikke på slagteriskolen.« Sammen med en kammerat havde han sat sig for at bruge sommeren til at
vandre gennem hele Skotland. Fra grænsen og op til nordkysten. I den sammenhæng, mens de bevægede sig fra by til by,
artisten

★

8

2011

fra torv til torv virkede det oplagt at smede en gadeforestilling sammen.
»Han kunne noget musik. Jeg kunne
springgymnastik. Det ville da være nemt
– og hyggeligt.«

Råd fra Anders Skat
• Overvej nøje om du har brug for
at lære et svært trick.
• Måske kræver det alt for meget tid
i forhold til, hvad du får ud af det
• Spis godt
• Søg inspiration og opsøg dem, som
er dygtigere end dig
• Vær ikke bange for at fejle
– du lærer meget af det

Benhård disciplin
Nemt og hyggeligt! Det viste det sig ikke
at være, da han kom ind på AFUK. Her gik
det op for Anders Skat, at det koster noget
at være artist. Det er ikke nemt og det er
ikke hyggeligt, det er benhård disciplin,
hvor man skal strække armene, selvom
det gør ondt, og selvom man har været
på skolen i syv timer og allerede vredet
kroppen af flere gange i løbet af dagen,
skal man stadig huske at køre sit styrkeprogram.
»Du har ikke fri. Hvis du vil være bedre
til at lave dine numre næste dag, bliver du
nødt til at gøre det. Og det er ikke noget,
du bare kan lære ved at sidde på en stol og
kigge op på en tavle. Du skal gøre det.«
Når Anders Skat udvikler sine numre er
det også noget, der bare skal prøves igen
og igen. I enrum, eller sammen med en
underviser, for eksempel har den portugisiske Joao Pereira, været en vigtig inspirator. »Ude på AFUK, hvor jeg stadig kommer og træner og hvor jeg underviser, har
vi tre pæle, der står ved siden af hinanden.
For mig er det næste stadie, at jeg skal til
at springe mellem to pæle. Springe fra en
pæl og gribe på den næste. Jeg skal lære
mig at springe de der halvanden til to
meter tilbage, mens jeg strækker kroppen
vandret ud og vipper hovedet til siden så
der er plads til pælen på det ’bløde’ stykke

mellem nakke og skulder, siger Anders
Skat.
Numrene lærer han sig selv ved at sidde
og kigge på for eksempel Youtube. Trykker på play, forsøger at memorere, hvordan det hele hænger sammen. Hvordan armen strækker og rækker ud og griber fat.
Det er svært at lære tingene på den måde:
»Hvis du hele tiden selv skal tilbage og
tjekke armen, tager det lang tid at få det
ind i kroppen. Det er altså lidt lettere, når
der er en, der underviser dig. Når der er
en, der står og siger, at nu, lige nu, skal du
strække armen.«
Sikkerhed frem for alt
Sammen med kammeraten fra AFUK,
Aron Gustafson er Anders Skat også gået
i gang med at øve en række numre indenfor dobbeltakrobatikken.
»For sikkerhedens skyld har vi nogle
gange enten en, som står ved siden af og
kigger og hjælper, eller også har vi sat en
longe på. For det meste arbejder vi dog
meget alene. Man skal virkelig stole på
hinanden. Når jeg spørger Aron, om han
er sikker, og når han siger, at han er sikker – at han nok skal gribe mig – så ved
jeg, at han griber mig. Hvis man er usikker, skal man bare ikke gøre det.«
Nogle gange kan der være andre grunde,
udover det rent sikkerhedsmæssige, til
ikke at træne et nummer. For eksempel
det nummer, som han har forsøgt at ud
føre sammen med Aron Gustafson: Han
står på Arons skuldre. Laver en salto og
lander på hans skulder igen.
»Det er et trick, der er lidt for svært for
os. Det kræver lidt mere træning, før vi
bliver sikre på det. Så tænker jeg, at jeg
måske ikke har brug for at lære det der
trick. Måske tager det for meget tid og
træning og fokus – i forhold til, hvad jeg
får ud af det. Det tager jo tid at få lært
et nummer så godt, at det sidder på ryg
raden.«
Vejen til ’rygraden’ er gennem kroppen.
Rygraden er i kroppen. Den krop, som er
der hele tiden; med sine muligheder og
sine begrænsninger. Ligesom hos eliteidrætsudøvere og dansere, er kroppen fun-

damentet for cirkusartistens arbejde. Og det
at vedligeholde og passe på kroppen er en
vigtig del af artistens daglige arbejde.

Blå bog
Anders Skat Henningsen, født 1984,
optræder med kinesisk pæl, dobbeltakrobatik, gulvakrobatik, breakdance, street/rampe rollerskating. Er også
fjertoman!
Har taget HHX international 20012004 og AFUK’s artistlinje år 20052007. Har deltaget i en lang række
workshops med portugisiske João P.
Pereira Dos Santos. Har medvirket i
adskillige markeder, shows og events
og en lang række teaterforestillinger.
Blandt andet The Fibonacci Project på
Teater Republique, Junglebogen på
Zangenbergs Teater.
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Passe på kroppen
»Det lærte vi også på skolen. Der kom nogle
og fortalte os om kost, og derefter proppede
vi os med proteinholdig mad
i pauserne. Det var ikke frikvarter ligesom i
skolen. Pauserne på AFUK var en kamp for at
nå at spise og hvile. Det var en fest, hvis vi
havde 10 minutter til at lægge os på madrassen, inden vi atter skulle i gang.«
Spise- og hvilevanerne er så dybt indprentet i Anders Skat, at han føler sig helt underlig, hvis ikke han får den rigtige morgenmad
med den rette blanding af proteiner og mineraler. Han sover også meget. Ofte op til ni
timer. På hylden over køkkenbordet står
blandt andet echinaforce. De dråber tager
han hver dag. Kæresten har også fået besked
på, at han sætter pris på, at hun tænker over
ikke dele sin vandflaske med, hvem som
helst:
»Der er ingen grund til ligefrem at invitere
sygdommen på besøg! Jeg vil ikke risikere, at
hun tager nogle baciller med hjem. Jeg kan
ikke tåle sygdom. Hvis jeg er blevet forkølet,
har jeg ikke ilt nok til at udføre numrene,«
siger Anders Skat, før han går til en svær bekendelse – og erkendelse:
»Nogle gange, når jeg står midt i det her
liv med træning og optræden, så synes jeg,
det er hårdt. Som artist har du aldrig fri. Nogle gange tænker jeg, at det kunne være dejligt
at kunne noget andet. Måske et håndværk.
Så ville jeg kunne tillade mig kun at sove
seks timer, drikke noget øl og spise en mærkelig morgenmad; en morgenmad på den
franske maner: Croissant, kaffe og en smøg.«
Sådan har han det nogle gange. Andre
gange kan han snildt se, at han fortsætter de
næste mange år.
»Det kan være, at pruttekongen fortsætter.
Når det gælder pælen, er det en kendsgerning, at man ikke kan blive ved. Men jeg kan
finde noget andet at gøre på scenen. Noget
som kræver tilstedeværelse. Måske kan jeg
undervise eller instruere. Det kommer alt
sammen an på, om jeg finder en niche.«
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”Jeg så annoncen, men bladrede
videre – jeg er jo single, det var
måske noget man skulle have taget
højde for, da man fandt på navnet.”

Dit fagforbund har sammen med 11 andre forbund lavet en aftale med Alka om en fordelagtig indboforsikring. Foreløbig har 73.018 medlemmer benyttet sig af tilbudet, og det kan man sådan set godt
forstå. For ikke nok med at Forbunds Familieforsikringen kun koster 1.258 kr. (2011) om året, den
dækker tilmed bedre. Få mere at vide på alka.dk eller ring til os på 70 12 14 16.
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artikelserie: KUNST RYKKER
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Krigstraume hel

Kimen blev plantet under et halvanden times langt bombardement
i Bosnien i 1994. Seks år senere fik seniorsergent Klaus Skindhøj
blackout i bilen og diagnosen Post Traumatisk Stress Disorder.
Han fandt hjælp i terapimusik.
Endnu en psykologsamtale ventede lige om hjørnet, da den i dag
43-årige seniorsergent Klaus Skindhøj for ti år siden samlede et
blad op i venteværelset. Inde i bladet faldt han over en artikel
om et nyt såkaldt afstresningsprodukt, MusiCure.
Konceptet var simpelt: En CD med afslappende musik indspillet af klassiske musikere akkompagneret af naturens egne lyde.
For nu at sige det rent ud, syntes militærmanden faktisk, at
det lød lidt mærkeligt, men han var desperat. Igennem tre år var
han gledet til og fra arbejde med lange sygeperioder fremkaldt af
angstanfald. Han havde konsulteret adskillige læger, psykologer
og psykiatere og havde været igennem flere medicinske forløb
for at dæmpe anfaldene. Kort tid forinden lige præcis denne konsultation var der dog sket et gennembrud. Han havde fået diagnosen Post Traumatisk Stress Disorder, bedre kendt som PTSD.
Troen på, en nærtliggende helbredelse forsvandt dog brat, da
Klaus Skindhøj fik et nyt angstanfald:
»Det er modbydeligt at blive ved med at falde tilbage. På et
tidspunkt begynder du at tvivle på, om det nogensinde bliver anderledes. Jeg spurgte min egen læge: 'Hvornår bliver jeg rask?'
Hun svarede , 'Det ved jeg ikke'«.
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Derfor var det også meget let for den handlekraftige mand
at tænke »hvorfor ikke?« – og senere samme dag købte han
en af de omtalte CD’er.
I dag kan han helt afklaret genfortælle forløbet over en kop
the på sin arbejdsplads, Hærens Operative Kommando (HOK) på
Karup Flyvestation. Her er han ansat som arbejdsmiljøinspektør
og vejleder og rådgiver ansatte indenfor det psykiske og fysiske
arbejdsmiljøområde.
En regn af granater
Men før Klaus Skindhøj, som han selv siger, »kom ud på den anden side«, fortæller han hvordan han til at begynde med kom
’derind’.
Det begyndte alt sammen natten til den 29. april 1994 i byen
Tuzla i det blot tre år gamle Bosnien-Hercegovina. Her havde serberne siden 1992 gennemført rystende folkedrab, senere klassi
ficeret som etniske udrensninger, og FN var til stede. Danmarks
bidrag var en kampvognseskadron, og Klaus Skindhøj var kampvognskommandør i en kampvognsdeling. Delingen var denne
nat blevet sendt ud for at undsætte en svensk bemandet observa-

bredt med

kampvognen, som proceduren påbyder; og ikke mindst, hvordan
de så bagefter skulle kunne komme væk:
»Det ville betyde, at vi skulle hoppe ud i et regnvejr af granater.
Og du må ikke vise panik. Det er der ikke tid til. Den kan komme
bagefter«.
Det er dette intense pres i en meget, meget lang halvanden
time, der ifølge Klaus Skindhøj selv fører til den voldsomme reaktion seks år senere.
»Det sætter sig i kroppen«, som han siger.
En ekstremt presset citron
At reaktionen ikke indtræffer før, skyldes højst sandsynligt, at
han ikke levner sig selv tid og plads til det. De sidste tre måneder
af udstationeringen, foregår på konstant højeste alarmberedskab.
Kort tid efter hjemkomsten dør hans mor, og kort tid derefter
stifter han selv familie. Der sker simpelthen en hel masse hele tiden.
»Jeg har presset citronen helt ekstremt. Det er også det, psykologerne og psykiaterne har sagt efterfølgende: 'Der er mennesker,
der har oplevet en hundrededel af det, du har oplevet, som ryger
ned med et ordentligt brag. Og du ryger ned nu. Det er der ikke
noget mærkeligt i'«, konstaterer han.
En anden ting, der bidrager til at få læsset til at vælte, er en
uovervejet beslutning, truffet af ham selv. Han forlader kampvognseskadronen og tager en IT-efteruddannelse. Kort tid før ud-
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tionspost, Tango 2, der var under beskydning af serbiske styrker.
Operationen fik det senere meget berømte navn ’Bøllebank’.
Relativt kort tid inde i operationen blev de fire udsendte kampvogne fanget i et massivt krydsildsbaghold fra serbiske stillinger.
Klaus Skindhøjs Leopard-kampvogn blev med det samme hægtet
af resten af delingen.
»Jeg bliver standset af et Sagger-missil, der ryger ind mod
kampvognen. Det registrerer jeg ikke selv. Det er min kører, som
ser det og hamrer bremsen i. Så sidder jeg med næsen op mod
forruden og tænker ’hold da kæft – det var snart gået galt’«,
genfortæller han tørt.
Det er dog kun begyndelsen. Den næste cirka halvanden time
er de fire kampvogne under konstant beskydning, og den 26-årige
kampvognskommandør er i hele dette tidsrum tvunget til at tage
ekstremt mange beslutninger, ekstremt hurtigt.
»Og her snakker vi ikke i løbet af tyve eller ti sekunder, men
halve sekunder: Nu gør vi det, nu gør vi det, nu, nu, nu. Det er 42
tons kampvogn, der skal flyttes i bulderragende mørke«, forklarer
han.
Kampvognen skulle konstant flyttes; der skulle holdes præcis
kontakt med de andre enheder; Klaus overvejede hele tiden, om
de skulle skyde tilbage eller ej – hvis de gjorde, ville alle de serbiske styrker se, hvor de var; han skulle sørge for, at vognens tre
andre besætningsmedlemmer var okay; han skulle overveje, hvad
de skulle gøre, hvis de havarerede – hvordan de skulle destruere
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dannelsen er færdiggjort, siger han ja tak til et job i et situationsrum, hvor alle hærens missioner overvåges.
»Dér får man alt ind på forreste række – alle ulykker og dødsfald – som man skal være med til at håndtere og briefe om. Der
kunne jeg godt mærke, at det nok var ved at gå for vidt«, fortæller han med udpræget jysk underdrivelse.
»En dag jeg kørte hjem fra arbejde, fik jeg et blackout. Min
kollega og jeg sidder stille og roligt i bilen og snakker. Og så
lige pludselig – dynk – lukker jeg lige øjnene, mens jeg kører
bilen…«.
Da han kommer til sig selv, skyller frygten ind over ham. Han
ved ikke, hvad der er galt, kan ikke kontrollere det, begynder at
hyperventilere og så træffer angsten lige så effektivt som et missil: »Bang!« siger han med et lille smil og et ledsagende vidende
blik.
Ned med paraderne Klaus
Angsten bliver Klaus Skindhøjs faste følgesvend de næste tre år.
Han bliver testet på kryds og tværs for fysiske lidelser, men ingen laver koblingen til Bosnien, selv om han vender tilbage til
den tid i sine samtaler. Han får beroligende medicin mod angstsymptomerne, og vender tilbage til arbejdet – og får så endnu
et blackout. Klaus Skindhøj skubber en række psykologer og
psykiatere fra sig. Han har brug for en, der kan håndtere hans
PTSD – og fortælle ham, at det ikke kun er medicin, der kan
helbrede ham. Det er han nemlig selv begyndt at frygte.
Samtidig er han så 'smækfyldt med angst' og begrænset i sine
udfoldelser, at han dårligt kommer udenfor hjemmets fire vægge. Vendepunktet var endnu en psykolog, denne gang i Herning.
Efter kun ti minutter med den plagede soldat, sagde hun:
»Klaus, du kan godt sænke skuldrene. Sænk paraderne. Jeg har
haft flere af dine kolleger. Jeg kender godt til Operation Bøllebank. Jeg ved, hvad der skete minut for minut.«
»Og så tænkte jeg bare, yes, så er vi her!« fortæller han med
et smil.
Hårdt arbejde og rolig musik
Desværre pacer Klaus Skindhøj sig selv for hårdt, da det går
fremad. Han begynder på arbejdet igen – og bliver syg igen. Dette sker flere gange.
Så sker der to gennembrud. For det første fortæller hans læge,
at man før medicinen behandlede traumer med hårdt fysisk arbejde for at sætte gang i produktionen af bl.a. serotonin (i hjernen). Det får Klaus til at starte en række udmattende projekter i
hjemmet – og til at træne til et maraton.
For det andet falder han over artiklen om MusiCure.
Her var det især koblingen til naturen, der tændte ham.
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»Jeg havde det tit sådan, at jeg fortrak ud i naturen. Det er det
klassiske veteranbillede: 'De forsvinder bare ud i skoven'. Men
det, jeg søgte, var jo sådan set bare de basale ting her i tilværelsen«, forklarer han.
Han var spændt på løftet om, at musikken alene var bygget op
omkring pulsslag 60. Det var langsomt uden pludselige udsving,
og netop den hurtige, voldsomme, skiftende musik, havde han
for længst droppet. Det var ukontrollerbart og dermed angstprovokerende.
De første par gange han lyttede til CD’en, syntes han dog, at
det var 'vildt underligt':
»Hvad fanden er det, der kommer ud af de her højtalere? Det
kunne jeg slet ikke forlige mig med«.
Hans første tanke var, at det da ville være nemmere at køre til
stranden, hvis han ville høre havets lyde.
»Men det er jo slet ikke det, det handler om« konstaterer han
i dag:
»Det handler om, at for at jeg kunne sætte mig ned og koncentrere mig om at lytte til de her lyde – de rene lyde – så skulle
jeg være i ro. Fuldstændig ro. Og så blev det spændende«.
Lidt efter lidt overgav Klaus Skindhøj sig således til MusiCuremusikken, der er komponeret af Niels Eje, bl.a. obo-spiller i Trio
Rococo. Niels Eje havde oprindeligt udviklet musikken til brug
på hospitaler, hvor den skulle få både læger og patienter til at
slappe af. Da seniorsergenten med PTSD kontaktede Niels Eje for
at spørge, om han vidste, hvor godt musikken virkede for ham,
blev det starten på et længere forløb, hvor Skindhøj gav tilbagemelding på nye udgivelser og senere på udgivelsen af ’Movi
Cure’, beroligende videooptagelser med musikken som baggrund. Klaus Skindhøj ønskede at flere, ikke mindst soldater
med traumer, skulle høre om konceptet.
»Jeg havde det jo sådan, at 'Det her, det er fandme smart'. Hvis
jeg kan bringe mig selv til at få pulsen helt derned bare ved at
lytte til det musik her – jamen hallo: Det vil alle kunne gøre.
Uden medicin!«, forklarer han.
I en lang periode brugte han CD’erne meget aktivt. Han satte
sig i en lænestol med høretelefoner på eller hørte det i bilen, når
han havde brug for at få ro på, og han lyttede især, når han skulle falde i søvn, som ellers havde været et stort problem.
»Tankerne kører jo, når man ligger der. Men med musikken i
ørene, kunne jeg forestille mig, at jeg var ved Vesterhavet eller et
eller andet, når jeg lukkede øjnene«, fortæller han.
Samtidig fortsatte konsultationerne hos den nye psykolog,
og han kørte sig selv fysisk træt. Gradvist fik han det bedre. Og
en dag kunne han konstatere, at han var ude på den førnævnte
'anden side'.
I dag bruger Klaus Skindhøj hverken medicin, psykolog eller
terapi-musik.

Kultur giver
længere liv

Lars Ole Bonde er lektor i musikterapi på Aalborg
Universitet – og professor i musik og helse på Norges
Musikhøgskole. Han har masser af praktisk musikterapeutisk erfaring med både psykisk og fysisk syge patienter.
Han understreger, at man indenfor musikterapi skelner
mellem aktiv musikterapi, receptiv musikterapi og musikmedicin. De to første former involverer en terapeut,
som interagerer med klienterne og lader dem vælge vejen,
mens tilbud som MusiCure hører til i den sidste kategori
og bliver brugt netop som supplerende eller alternativ
»medicin«.
Den klassiske musikterapi, som favner de to første
kategorier, omhandler kort fortalt brug af sang, instrumenter, samspil og musiklytning i en terapeutisk
sammenhæng. Man behøver overhovedet ikke have
særlige musikalske forudsætninger, for det er legen og
improvisationen der er i hovedsædet.
»Vi bruger musikken til at give mennesker nye handlemuligheder. Klienterne er tit låst fast i uhensigtsmæssige
og begrænsende mønstre, og det prøver vi at hjælpe dem
med at lave om på. Musikkens mange muligheder for at
gå egne veje giver dem et nyt perspektiv på hele deres liv.
Vi lærer dem at lege og drømme igen – det har de glemt«,
forklarer Lars Ole Bonde.
Det, der så sker, er, at folk finder mening og hjælp
i musikken – både ved at lytte til den og selv spille. De
knytter sig til den.
»Og det kan være meget bevægende. Hvis en person
f.eks. har svært ved at sætte grænser for sig selv, kan
oplevelsen af en solists samspil med resten af orkesteret
få patienten til at mærke, at han faktisk har grænser«,
uddyber AAU-lektoren.

Kultur påvirker både immun- og
hormonsystemet positivt.

Den meget store population blev både spurgt om,
hvor ofte de i løbet af den senest måned havde været
til et kulturelt arrangement (på museum, til koncert,
i biografen o.s.v.), og hvor ofte de i samme periode
selv havde deltaget i noget kulturelt (dans, skuespil,
sang o.s.v.). Og den såkaldte association mellem deres
kulturliv og generelle helbredstilstand var meget tydelig, fortæller Steinar Krokstad.
»Generelt giver de forskellige parametre mellem ti
og 20 procents større chance for god sundhed. Et
svensk studie har vist en lige så stor positiv effekt af
kulturdeltagelse på dødelighed som den negative ved
rygning« uddyber han.
Forskerne er dog ikke parate til at sætte en direkte
årsag-virkning mellem kultur og sundhed, der er for
mange ubekendte faktorer som kan spille ind.
Men resultaterne er justeret for faktorer som f.eks.
social status.
Interessant nok er der også kønsforskelle. Mænd
har en stærkere sammenhæng med sundhed, når iagttager kultur, mens kvinder har en stærkere sammenhæng, når de selv deltager i noget kulturelt.
Næste skridt er at undersøge, hvorfor der er denne
positive association. Tidligere undersøgelser har dog
vist, at kultur både påvirker immun- og hormon
systemet positivt.
Se hele HUNT-undersøgelsen på www.ntnu.no/
hunt
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Musikterapi lærer patienter at lege igen

perspektivet

eksperten

Sundhedsforskere verden over, dog primært i Skandinavien, har de senere år været stadig mere interesseret i sammenhængen mellem kultur og godt helbred.
Det er f.eks. i selve behandlingssituationen blevet
påvist, at musik kan have en positiv, smertelindrende
effekt i ambulancer og operationsrum. På det forebyggende plan tyder meget på at kulturforbrug og kulturdeltagelse simpelthen giver et længere, sundere
liv.
Et af de nyeste forskningsprojekter, der har set på
kulturs forebyggende effekt, er HUNT-undersøgelsen
af 50.797 nordmænd i Nord-Trøndelag, som ass.
professor Steinar Krokstad fra Norges teknisk-naturvitenskabelige universitet (NTNU) har stået i spidsen
for.
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Mø d kollegaerne
til me dlemslounge
d en 28/9
Dansk Artist Forbund byder alle indenfor til mad, musik, under
holdning og en hyggelig aften onsdag den 28. september kl. 19:30
Unmack / Damgaard
Vi er så heldige at fange duoen på deres efterårsturné.
Unmack og Mikkel Damgaard optræder helt ekslusivt for
DAF’s medlemmer denne aften.
Sine & frække Rikke
En af Danmarks absolut bedste bugtalere. Med humoren
i højsædet leverer hun underholdning i særklasse.
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The Breakers
Det hårdtarbejdende Københavnske orkester har efter
hånden spillet på hvert et snusket frimærke såvel som fede
scene, senest hvor de varmede op for selveste Bon Jovi på
hans turné. Herfra er der sjældent langt til Artistforbundet’s
ydmyge men hyggelige scene i Dronningensgade.

udgivelser

fra medlemmerne

Trentemøller m.fl

Div. kunstnere

Late Nigth Tales
EMI Music
Soundtrack til stille
nattestunder

Den Store Dansktop Box
EMI Music
Klassikerne &
de Nye Hits

Kasper Bjørke

Bryan Rice

Varna

Peter Viskinde Band

Symptoms		
A:larm Music
Fortid og fremtid blandet til en festbombe

For The Love Of The Game
RecArt
3. album med stærke
pop-ballader

She keeps on running
Gateway
Indiepop, electro og
folk debut

Can´t Escape From You
Poplick Records
12 Bob Dylan sange

Bjarne Lisby

Driftin’
Jamhunters

PilPel

Mette Svane

Burning Sensation
Peregrina Music
Verdensmusik der
swinger og drager

Jordklode Sange
– fra en Svanes Univers
Egen udgivelse
Børnesange fra
fortælleforestillinger

Jamhouse
3 album smooth-jazz
i storform

The Suddenness
of Inventivity
Cowbell Music
40 minutter uforstyrret
nyimproviseret musik

Stanley Samuelsen
Alle hjertets sange
Tutl
Troubadouren sætter
musik til digte
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40 års Jubilæum
World records
22 friske sange

Benjamin Koppel &
Thommy Andersson
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Pigepop i
PippiA f M arianne van T oornburg

sanger, sangskriver & medlem af DAFs bestyrelse
F oto : N ana R eimers

Begyndelsen

I januar 2003 dumpede der et brev ind af brev
sprækken hos Rockparty, arrangør af Hultsfred festivalen. Artisten Marit Bergman skrev, »Idéen om en
musikkoloni for piger opstod hos mig og mine medmusikere sidste sommer – en sommer, der på mange
måder var vidunderlig, vi har turneret land og rige
rundt og mødt et entusiastisk publikum. Den eneste
sky på himlen har været den gamle velkendte, som
begynder at blive lidt trættende nu: Hvor er alle
pigerne?«
Rockparty greb idéen, og i august 2003 var den
første musiklejr for piger en realitet. Popkollo var
født, 19 deltagere i alderen 10-16 år brugte ti dage på
workshops og seminarer sammen med de musikere
og artister, der faciliterede det. Den første sommer
var en kæmpesucces, Popkollo skabte 19 små
musikvidundere, piger, der på kolonien fik lukket
op for en glødende musikinteresse. Det blev grundlaget for det, Popkollo er i dag.
Jeg har haft øje på projektet i noget tid, og derfor
befinder fotografen Nana og jeg os i en bil på vej
mod Hultsfred og synes selv, vi er en slags Thelma
og Louise Old Girls, nu med kaffe på kanden og
ostemadder, med vinden susende i Smålands træ
toppe.

3-4 ready to rock’n roll
Vi ankommer på koloniens 3. dag, hvor deltagerne
er i fuld sving i øvelokalerne, ovenpå formiddagens
sangskriver-workshop. Åsa, en af Popkollo-lederne,
tager imod og viser os rundt. Jeg undrer mig over,
hvordan man får piger, der aldrig har spillet et instrument, til at fungere som et band og skrive numre sammen. Det er faktisk ret let siger hun. De gør
det meste af arbejdet selv. Den første dag går med at
artisten

★

18

2010

land

330 svenske piger deltog sidste år i musiksommerlejr-konceptet Popkollo. Her debuterer pigerne på
instrumenter i løbet af få dage og får plads til
at prøve drømmen af. Artisten besøgte en af denne
svenske sommers 7 Popkollo-lejre og landede midt i
en uforfalsket spilleglæde og stort musikalsk mod.

hvor fedt det er, at bassisten kan growle,
hårdere end den hårdeste rocker. Men de
skal i gang med at skrive deres egen sang,
som er pensum for alle bands her. Åsa
lader dem styre processen selv – hun
træder kun til, hvis det går i hårknude.
lære hinanden at kende, lege, bade, og
grille pølser. Dag 2 har de en instrumentworkshop, hvor de lærer lidt basics, to-tre
akkorder, lidt grundlæggende tips og
tricks – hvor sætter man stikket i, og
hvordan gør man med stortrommen, og
3-4, så er de ready to rock ’n roll. Baseret
på pigernes instrument-ønske og musikalsk præference, bliver de om aftenen sat
sammen i bands, som de spiller i resten
ugen. Siden 2003 er det originale koncept
udvidet med flere genrer, og nu kan del
tagere der har været på Popkollo før, eller
som kan spille lidt i forvejen, også vælge
genrerne Metal, Elektro, Hiphop/R&B og
Fortsættere.

Cementerede rock-roller
Popkollo mener, det er vigtigt med kvindelige forbilleder i musik for at få pigerne til
at gribe instrumenterne. Derfor har de
også nogle af de sejeste kvinder i svensk
musik som undervisere og workshopledere, f.eks. Robyn, Titiyo, Veronica Maggio,
Nina Persson (the Cardigans), Karin
Dreijer (the Knife) for nu lige at nævne et
par stykker. »Rollerne i rock er så klart
definerede, at de er cementerede. Piger
skal nærmest modbevise noget, hvis de
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skal have en plads. Piger får kun én chance, drenge får flere.« siger lederen Åsa,
som også er en af de fastansatte i landsorganisationen, hvor man bl.a. beskæftiger
sig med udvikling, fundraising og vision.
En del af Popkollos finansiering er deltagerbetaling , som ligger på 1500-5000 kr,
alt efter hvad man har råd til. Tanken er
at alle skal have mulighed for at deltage.
Derudover er sponsorater en del af det
økonomiske fundament – og som noget
nyere får de nu også statsbidrag.

En positiv ånd
Vi følger Åsa rundt til øvelokalerne, og jeg
tænker på, hvordan vi forstyrrer mindst
muligt, for det må være en følsom ting for
en teenager at kaste sig ud fra en mental
5-meter vippe. Det viser sig snart, at det
slet ikke er noget problem! Der er en positiv og rummelig ånd i øvelokalerne. Vi er
meget velkomne, og pigerne lader sig ikke
mærke med vores tilstedeværelse. Jeg takker i mit stille sind for at få lov til at kigge ind i teenagepigernes verden uden filter. I det første øvelokale har fire piger,
hårdere end metal, taget hul på et Necromantix-nummer, der ligner det de gerne
selv vil lave. De er opløst af grin over,

Peptalk og styr på instrumentet
Fra det næste Fortsætter-øvelokale strømmer melodisk indierock. Her er bandet tæt
på at have skrevet deres sang færdig. Åsa
er imponeret. Trommeslageren har aldrig
spillet trommer før, og har kæmpet lidt
med teknikken, »Det er hårdt« puster
hun, »men nu er der ved at være styr på
det«. Embla, sanger og keyboardspiller,
piller i sit korte asymmetriske hår, der er
fuld af spænder og sløjfer, mens hun står
og træder sig selv over gummiskoene. Hun
er usikker på resultatet. Åsa svarer meget
resolut: »Man må ikke sige det er dårligt,
at man ikke kan, eller at det ikke går«. En
peptalk pigerne godt kender. Guitaristen
får lidt tips til, hvordan hun får bedre styr
på sit instrument, »Sæt dig ned, indtil du
føler du er ovenpå det, du skal spille«.
Hun prøver, og smiler – det virker. Efter
aftensmaden, er der fodbold-turnering,
Harry Potter-quiz og hygge. Nogle spiller
guitar, andre laver verdens højeste frisurer
på hinanden med hårlak, og her hersker
den samme positive omgangstone, som
i øvelokalerne. På døren til sovesalen hænger en seddel med overskriften »Tænk på«,
og her lyder opfordringerne: Hvis du ser
en, der sidder for sig selv, så tjek lige om

vedkommende er okay. Vær en god kammerat! Lyt til hvad alle har at sige! Ignorer aldrig nogen, der ser ud som om de
har et problem. Respekter alles synspunkter! Se ikke ned på nogen! Kram!
Interesser dig for hvordan andre har det,
spørg dem! Vær stille, når nogen vil sove!
Hold orden i øvelokalerne! Klag ikke, giv
positiv kritik! Ti stille, når nogen taler!
Tilbyd hjælp, hvis nogen har brug for
det!
Jeg synes det ser ud til at de gode råd sidder helt i rygraden på alle deltagere.

Sej feminisme
I sovesalen spiller Sally et nummer af
P.J.Harvey på klaver, det lyder ret godt –
Helene ligger og stener på sin luftmadras
i hjørnet. Pigerne kendte ikke hinanden
før i søndags. Helene spiller bas i et band

derhjemme, hvor hun er den eneste pige,
og som hun siger, er drengene i bandet
cool nok, og ikke ligesom de fleste andre
drenge, der vil bestemme det hele. Hun
er til pop/rock, og synes Pink er übersej.
Det er første gang hun er på Popkollo.
Sally synger og spiller guitar i et punkagtigt band derhjemme og har været her
før. »Vi bliver opmuntret og bakket op,
og vi mærker styrken i at spille sammen
med andre. Det er som et søsterskab,
hvor alle respekterer hinanden og får
plads. Det er på en måde feministisk, det
er vildt sejt!« siger Sally. »Og skønt at
møde andre piger, der også gerne vil spille musik« supplerer Helene. Søsterskab
og feminisme, hm, sidst jeg hørte de ord
var vist i et andet årtusind, men i Sverige,
er det fremtidens kvinder der tager ordene i deres mund. Tankevækkende!

Rap og overspringshandlinger
Næste formiddag følger jeg en anden af
lederne, Ella, rundt i øvelokalerne. Lederne besøger alle øvelokaler i ugens løb,
lytter og hjælper lidt, og pigerne får på
den måde mange forskellige inputs i
løbet af en dag. Begynderbandet i første
øvelokale er lidt usikre, og sangeren har
ikke rigtig styr på situationen. Hvem tæller for? spørger Ella. De spiller lidt
forsigtigt, og sangeren synger næsten
uhørligt. Ella foreslår, at alle synger med
på omkvædet for at give det lidt mere
power. Det hjælper. Hun får dem også til
at rejse sig op og spille med lidt attitude,
og pludselig toner en rigtig fin popsang
frem med et overraskende godt omkvæd.
De mangler at skrive et vers og beslutte
sig for formen, og Ella lader dem arbejde
videre selv.
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På R&B/Hiphop-holdet er rapperen Silvana Solo i gang med en workshop. Silvana
er fra Stockholm og arbejder pt. i New
York, og hun er en af de mange artister,
der har sagt ja til at lave workshops i
Hultsfred i år. I går var de i studiet og arbejdede med beats, og nu skal de skrive en
rap. Silvana tager en runde med dem: Er
M.I.A. hiphop, hvad synes I? Ville I kunne
lide hiphop, hvis det var på fransk? Nahr,
teksten er for vigtig, siger en af pigerne.
Silvana giver et par eksempler på forskellige former for rap: Nogle rimer hjerte på
smerte, men man kan også gå mere frit til
det, f.eks. rime Karlsson på Awesome. Jeg
synes ikke man behøver sætte regler op
for hvad der er tilladt, rammerne er brede
i hiphop, mener Silvana. Man kan kombinere, som man vil. Hun starter et beat på
computeren og deler pigerne op. I skal
lave 4 takters rap, og I må både synge og
rappe. Jeg finder lige et nyt beat, er det
svært? Nahr, hva’? Jo, måske – jeg finder et

andet – beatet ligger her, 1,2,3,4. I har ti
minutter! Pigerne vrider sig lidt, flere af
dem har aldrig rappet før. Overspringshandlingerne står i kø for at komme på
toilettet, gabe, snakke om noget andet,
men efter et par minutter sænker roen sig,
og de er nu fuldt koncentrerede om deres
4 takter. Må vi skrive hvad som helst? Ja,
selvfølgelig! ...Tiden er gået! Det er vigtigt,
hvordan man fremlægger det, siger Silvana. Rejs jer op, og mærk det i kroppen.
Bevæg jer. Beatet kører nedenunder. I begynder bare når I vil – den er her, 1,2,3,4.
Pigerne rejser sig og giver den gas...Whoa,
hvor »tuskigt« – vildt godt! Silvana er begejstret. Stolte og smilende står de modige
nye rappere dér og tager imod applaus.

Sammenspil og afslutning
Som sidste punkt, besøger jeg lige Begynderbandet fra tidligere. De diskuterer formen men har fået helt styr på indholdet.
Nu spiller de til, og det lyder rigtig godt.

Sangeren giver den selvsikkert gas, de står
op og har masser af attitude i deres spil.
De har overvundet sig selv og har skrevet
en rigtig god sang. En sejr er hevet i land.
Måske går disse piger videre med musikken, som de 5 piger der blev til the Tonic
Bang efter den første Popkollo-lejr 2003.
Vi siger farvel til alle dem, der har lukket os ind i deres fantastiske verden, selvom jeg gerne ville følge pigernes videre
færd. De næste dage skal de have taget
bandfoto, i studiet og indspille deres sang,
holde fest, og søndag aften bliver det hele
afsluttet med et brag af en koncert for
forældre og venner, som plejer at være en
kæmpe oplevelse, og så selvfølgelig afskedstårer, og et vi ses til næste år....
Hvis jeg var 121/2 , og lidt bedre til svensk,
havde jeg straks pakket rygsæk og sove
pose til næste sommer!

the tonic bang
Vi har lavet cirka 50 indspilninger, men alligevel tror lydtek
nikerne ikke vi ved hvor stikket skal sidde – i forstærkeren.
Og eftersom det er det første man gør, når man skal øve, ved
man ikke rigtig om man skal grine eller græde. De fleste vi
har mødt, går ud fra, at vi har brug for personlige assistenter,
og de har en holdning til at »piger lyder på den og den måde«,
og lægger derfor ikke energi i at se hvem vi egentlig er. For os
betyder det ikke noget hvilket køn en arrangør eller lydtek
niker har. Men når det gælder os, er det helt stensikkert at
man påpeger vi er piger i enhver situation. En anelse trættende, da det ikke er nogen nyhed for os. Vi bliver altid refereret
til som »pigebandet The Tonic Bang«, med tryk på »pige«, og
et lille glimt i øjet.«
Fra »Röster ur den feministiska rörelsen«
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»17. juni 2004. Vi stod på Hultsfreds største scene Hawaii med
Marit Bergman. Koncerten fik fem stjerner i Aftonbladet.
»… rockkollokids’ene er bare så pokkers skønne.« Her bagefter
griner vi en gang i mellem af hvor absurd situationen egentlig
var. 15.000 publikummer, og vi og Marit delte bagsceneområde
med Mary J .Blige og hendes enorme entourage af sprællende
dansere, kæmpestore muskuløse livvagter, sminkøser, og alle
de andre, en diva kan have brug for.
Vi kom til kolonien som nybegyndere. På kolonien fik vi de
grundlæggende kundskaber på vores instrumenter. Hvor
kliche-agtigt det end lyder, åbnede Popkollo dørene til en helt
ny verden for os. Før det faldt det os ikke ind at »sådan nogen
som os« kunne starte et band. Det var egentlig ikke på grund
af manglende selvværd, snarere på grund af manglende forbilleder. Jo, Sahara Hotnights og the Donnas fandtes, men de var
ligesom for store og uopnåelige. Det, der manglede var forbilleder på en lidt lavere niveau, tydelige inspirationskilder, man
kunne identificere sig med. På Popkollo faldt den brik på
plads.
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Magnet for dans på Bispebjerg
Nyt Dansekapel på Bispebjerg får ny leder

Få dine penge fra Performex og F ilmex
Du kan stadig nå at indsende dine TV kontrakter for 2010.
Selvom deadline for indsendelse var den 1. juli, har du endnu mulighed for indsende dine kontrakter, så du kan få udbetalt dine
kabel- og blankbåndspenge for 2010 rettidigt. Husk vi skal blot have kopier. Du skal selv beholde originalen.
Indsend kontrakter til Dansk Artist Forbund, Dronningensgade 68, 4, 1420 København K
Evt. spørgsmål kan stiles til Anne Hjort på mail ah@artisten.dk eller telefon 33 32 66 77

Cirkuslejr havde undervisere
fra hele Europa
I juli måned slog Cirkusfabrikken i Nordjylland igen dørene op for denne
sommers European Circuscamp.
Med ca. 100 deltagere var der travlt på pladsen og de mange trænings
faciliteter. Cirkuslejren forløb over en uge med unge deltagere fra Litauen,
Letland, Syrien og selvfølgelig Danmark.
For at videreudvikle de unge, der allerede har arbejdet med cirkusdiscipliner, tog cirkuslejren i år ikke imod børn under 9 år, der var nybegyndere siger arrangør Einar Trie. »Vi har undervisere fra hele Europa, og vi
har nogle af de bedste indenfor de enkelte dicipliner. Det er lidt spild af
gode kræfter, at de skal undervise mindre børn på begynderstadiet, som
det har været tilfældet på tidligere cirkuslejre« forklarer Einar Trie. I 1987
startede han Cirkus Charlie, som han i 20 år var cirkusdirektør for. I dag
er han fastligger og har forvandlet et gammelt mejeri i Lindum, Nordsalling,
til cirkusfabrik.
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fotograf: Lotte Korsholm Kristensen

Københavns nye danse- og bevægelseshus er placeret i det ombyggede Bispebjerg
krematorium på Bispebjerg Torv. Den amerikanskfødte danser Cher Geurtze er ny
udnævnt leder af Uppercut Danseteater og det tilknyttede community-dance-project
Dans i Nordvest. Begge har moderne dans og breakdance som deres kunstneriske
udtryk og pædagogiske praksis.
»Mig bekendt har man ikke tidligere lavet et hus med afsæt i moderne dans og
breakdance. Min forventning er, at huset skal videreføre Dans i Nordvests praksis med
hele tiden at tiltrække nye dansere fra det lokale område.« siger Jan Lindboe, chef
for Kulturdiagonalen, der samler flere kulturinstitutioner i Bispebjerg og Nordvest.
»For os var det helt oplagt at vælge Cher Geurtze som den samlende leder af vores nye
institution. Hun har den viden, der skal til for at føre huset hen, hvor vi ønsker.«
Udover at være et lokalt kulturtilbud, skal Dansekapellet gøre opmærksom på
København som et sted, hvor dansen står stærkt i det internationale dansemiljø. Det
gamle kapel og krematorium på Bispebjerg Kirkegård er ved at blive bygget om til
et moderne danse- og bevægelseshus, med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, Nordeafonden og Københavns Kommune.

10 år med populært
cirkusmuseum
Cirkusmuseet har de sidste 10 år oplevet stigende
besøgstal og efterspørgsel efter museets aktivitetstilbud.
I september måned fejrer museet sit 10 års jubilæum,
og det fejres blandt andet med en gallaforestilling
d. 11. september.
På programmet er der alt fra gøgl til nycirkus, og på
dagen kan gæsterne opleve Mr. Mox, Mr. Toons. Benny
Schumann, Erik Jensby og Cikaros. Gallaforestillingen
er lavet i samarbejde med Dansk Artist Forbund

Nyt medlemstilbud:

Personlig træning med rabat
Savner du inspiration eller motivation til den daglige motion?
Jess Nemmøe tilbyder assistance til at komme i mål med både
vægttab, genoptræning, skadeforebyggelse, muskel- og styrke
træning el. lign. Han tilbyder en bred viden indenfor træning og
står for planlægning og motivation og lover, at vejen til målet
også kan være en nydelse. Træningen kan foregå både privat
eller i et træningscenter, og Jess Nemmøe kan også tilrettelægge
træning, der især foregår udendørs.
Se mere på på www.personalfitcoach.dk
Medlemmer af Dansk Artist Forbund får 20 % rabat på personlig
træning det første år.
Se alle medlemstilbud på www.artisten.dk

Har du opdateret dine data i MEDLEMSBASEN?
Forbundets medlemsbase bruges af hele branchen bl.a. TV
og filmproducenter, castere, teatre, pladeselskaber. Sørg for at
dine data er opdaterede. Du selv kan opdatere dine data, hvis
du er medlem af basen.
Har du har rettelser eller tilføjelser til dine data skal du
blot logge dig ind med dit navn og dit password og vælge
Medlemsbasen – »Ret dine stamdata«.
Passwordet er daf + dit medlemsnummer 4 cifre.
Ønsker du et nyt foto i Medlemsbasen så mail det til
ah@artisten.dk. Fotoet skal være i så høj en opløsning som
muligt, gerne i farve og glem ikke at oplyse fotografens navn.

Revisorrådgivning
Har du brug for revisions- og regnskabsrådgivning?
DAF tilbyder individuelle konsultationer med revisor
Bent Malinovsky, der har specialiseret sig indenfor det
kunstneriske område. Medlemmer kan booke sig ind
løbende.
Bent Malinovsky rådgiver bl.a. om:
• Moms og skatteforhold, når man udgiver selv
• Gennemgang af statements fra pladeselskaber
• Gennemgang af skattesager, der kræver en revisor
til gennemgang af regnskaber.
Konsultationerne foregår imellem kl. 11-15. Send en
mail til Malene Andersen ma@artisten.dk med dine
rådgivningsønsker, så booker hun en tid til dig.
I løbet af efteråret kan du lave aftale om revisor
rådgivning
Mandag den. 19. september
Tirsdag den 18. oktober
Onsdag den 16. november
Tirsdag den 13. december

l ø st & facts
L E GAT BOLIG
I PA R I S
Danske kunstnere og forskere kan nu ansøge om ophold
i Statens legatbolig i Paris
i 2012. Projekter, der har en
konkret tilknytning til Paris,
vil blive givet prioritet.
Legatboligen er møbleret
med plads til 2 personer.
Huslejen er 1120 Euro pr.
måned inkl. varme, lys og
telefonabonnement. Boligen
ligger i Rue de la Perle, og
ansøgningen skal indsendes
elektronisk ved den danske
ambassade i Paris:
www.ambparis.um.dk.
Ansøgningsfristen er onsdag
den 14. september 2011.

Kommende runde fødselsdage
40 år
12.9. Benjamin Hammerum
30.9. Marie Carmen Koppel
10.9. Jesper Grønkjær
24.9. Marie Maegaard
2.10. Heidi Petersen
14.10 Chetana Skovmand Hougaard
06.10. Christian Douglas
31.10. Gasem Petersen
12.11. Annette Heick
17.11. Karin Norrinder
17.11. Dawn Fastholm
28.11. Daniel Shitrit
23.11. Mikkel Damgaard
26.11. Morten Lundsgaard
50 år
24.9 Ragnhild Kaasgaard
11.9 Javier Estrela
6.9 Kjeld Friis
20.9 Torben Larsen
6.9 Allan Christensen
18.9 Anette Bjergfeldt
18.10 Anna Thorup
22.10 Michael Deutsch
6.10 Tommie Schouw
30.10 Ulla Holger
22.11 Tine Svendsen
28.11 Jens Runge
13.11 Niels Grønne
7.11 Per Dahl
27.11 Nils Sørensen
60 år
12.9 Tom Nybye
24.10 Tamra Rosanes

SPOT er danmarksmester i medieomtale!
Infomedia har analyseret de danske festivalers evne til at fange mediernes interesse.
I det regnestykke opnåede SPOT Festivalen sidste år flere spaltemillimeter end alle
andre festivaler i dens størrelse.
I festivalsammenhæng er 6.500 gæster et beskedent antal, og alligevel har SPOT
Festivalen i Aarhus fået 917 medieomtaler målt over hele kalenderåret 2010. »Det,
der adskiller os fra de øvrige festivaler er, at 85-90 procent af de navne vi præsenterer, er ukendte for andre end de virkelig musikinteresserede. Det stiller nogle andre
krav til at få engageret festivalens publikum. Og det er også en af årsagerne til, at
de landsdækkende dagblade ikke skriver om os, før lige op til festivalen« fortæller
Henrik Friis, der er presseansvarlig for SPOT Festival, til Infomedia.
Kilde: Infomedia Analyse
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70 år
26.9 Tine Blichmann
9.9 Tedddy Edelmann
19.10 Knud Ditmmer
80 år
14.10. Conny Lidal
Døde
Poul Eli Nielsen
Sanne Brüel
Æret være deres minde

3 gratis forsikringer
i Dansk Artist Forbund
Som aktivt medlem af Dansk Artist

Tilbud på individuelle forsikringer

Forbund er du omfattet af

Som medlem kan du tegne individuelle forsikringer med
rabat gennem Dansk Artist Forbund

forbundets 3 kollektive forsikringer.
Derudover er der gode tilbud på pri-

Instrumentforsikring

vate forsikringer

Dækker de eventuelle mén, som en ulykke efterlader, med op
til kr. 400.000 ved 100 % invaliditet. Ordningen dækker også
tandskade op til kr. 25.000.

Vi tilbyder instrumentforsikringer, der dækker hele verden,
i to selskaber, vi samarbejder med.
Max Levig – et selskab under TRYG. Prisen er 2 % af forsikringssummen, selvrisiko kr. 500. Hos Europæiske stilles
specifikke krav til opbevaringen af instrumenterne, her er
ingen selvrisiko og prisen er 2,28 % af forsikringssummen.

Kritisk sygdomsforsikring

Rejseforsikring

Forsikringen giver en udbetaling på kr. 60.000 ved en række
kritiske sygdomme. Eksempler på kritiske sygdomme er
kræft, blodprop i hjerte eller hjerne, Parkinsons, blindhed eller døvhed.

Private rejseforsikringer kan tegnes med rabat – også til
samlever og børn.

Ulykkesforsikring

Gruppelivsforsikring
Udbetaler kr. 60.000 ved dødsfald før det fyldte 65. år og hvis
du stadig er betalende medlem af forbundet.

Privat inbo forsikringer
Hos selskabet ALKA kan du som forbundsmedlem tegne et
yderst favorabel inboforsikring til kr. 1258. Herudover kan
du forsikre bil, hund eller andet med rabat.

Magisk Lounge med Jeff McBridetirsdag den 15. november kl. 19

Denne aften er for tryllekunstnere og
trylle-interesserede medlemmer af DAF.
Hvert medlem er velkommen til at tage
en gæst med som beskæftiger sig med
trylleri, fortrinsvis professionelt.
Hasse Hjort er vært denne aften.

Gratis adgang, tilmelding til Dansk
Artist Forbund tlf. 33 32 66 77
Jeff McBride
er et ikon i den magiske verden. Hans
undervisnings-DVD'er er meget popu
lære og tryllekunstnere fra hele verden
får inspiration og hjælp i hans »Magic
& Mystery School« i Las Vegas.
Jefff McBride er stadig aktiv artist og
optræder over hele verden.
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Den amerikanske tryllekunstner og
magiker Jeff McBride er kendt som
en af branchens fremmeste lærere.
I løbet af aftenen er der mulighed for at
lære nye tricks og blive klogere på hvor
jobs og publikum befinder i fremtiden.
Alt sammen set med en erfaren, amerikansk magikers øjne.
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På vej
mod bedre
live- lyd
A f D orthe V in c ent z en
Foto Martin Rosenauer

Målinger fra ingeniørstuderende med høreapparater
kobles med vurderinger fra ekspertlyttere på nogle af
Roskilde Festivalens koncerter. Målet er at kortlægge
opskriften på god live lyd og Dansk Lydteknologi
arbejder på at sætte en standard.
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Høreapparater registrer lydniveau
På dette års Roskilde Festival var det Oticons høreapparater der registrerede lyden
foran Orange Scene. Ved hjælp af apparater, placeret bag øret på ingeniørstuderende, blev lydniveauet opfanget. De små apparater optog lydniveauet hver 10 sekund
og lagrede informationen. De mange data
har givet efterfølgende givet et billede
af den lyd der rent teknisk fandtes på
publikumspladsen.
Ekspertlyttere til Raveonettes koncert
For også af få data om den menneskelige
lytteoplevelse på Roskilde Festivalen, var
der ekspertlyttere blandt publikum da
Ravonettes fredag eftermiddag gav koncert. Testfirmaet Delta havde bedt deres
ekspertlyttere om at indfinde sig foran
Orange Scene, på 10 nøje udvalgte positioner, forklarer seniorteknologi specialist
Torben Holm Pedersen fra Delta. »Ekspertlytterne er udvalgt og trænet i at karakterisere lyd. Deres opgave i løbet af koncerten var at bedømme lydens klarhed, sta
bilitet og klang.« I kortlægningen af den
gode lyd, bliver ekspertlytternes vurderinger sammenholdt med tekniske data fra
samme 10 positioner. Informationerne bliver analyseret i løbet af september måned
og indgår i arbejdet med at definere en
standard, som koncertsteder og festivaler
i Danmark og udlandet kan arbejde efter

Metoder mangler
På Roskilde Festivalen fokuserer man på
god lyd og ser netop her et hul i branchen. »Alt for mange arrangører og lydfolk laver koncerter i en lydkvalitet man
ikke kan være bekendt«, siger festivalens
udviklingschef, Esben Danielsen. »Vi har
i mange år arbejdet for at være førende i
lydkvalitet og koncertoplevelser – og vi
kan se at der mangler sprog og metode til
at arbejde med, formidle og kvalitetssikre
god livelyd. I dag er det som arrangør normalt lidt på lykke og fromme alt efter
hvem og hvad artisten vælger at medbringe. Det har aldrig været godt nok for os,«
forklarer han. Festivalen har i mange år
arbejdet tæt med lydbranchen og benyttet
eksperter til at evaluere det arbejde lydfolk og det tekniske udstyr udfører. Næste
skridt er en et system til vurdering af
lyden der kan medtage publikums op
levelser.
Hvidbog om live-lyd
Når elementerne i den gode live-lyd er
kortlagt, håber Dansk Lydteknologi at
kunne beskrive hvordan man kan genskabe den ideelle lyd i en hvidbog, fortæller
Flemming Madsen. Til efteråret har Dansk
Lydteknologi planer om en konference
med fokus på live-lyd, som netværket afholder sammen med Roskilde Festivalen,
arrangørorganisationerne Dansk Live og
Danske Kulturhuse. »På konferencen offentliggør vi resultater, byder på udenlandske kapaciteter og forskere indenfor
området. Og, ikke mindst, så tager vi en
debat om den videre vej frem mod ’bedre
livelyd’« slutter han.

netværk for dansk
lydteknologi
Netværket samler mennesker, orga
nisationer og virksomheder, der
beskæftiger sig med lydteknologi.
Visionen er, at Danmark er et føren
de land i verden inden for lydteknologi, når det gælder viden, forskning
og uddannelse.
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Innovationsnetværket Dansk Lydteknologi
er på sporet af opskriften på god koncertlyd. For at kunne give konkrete anvisninger på hvad der skal til for at lyden er god,
bliver der lige nu indsamlet og analyseret
både de tekniske data og de menneskelige
oplevelser af god lyd. Ifølge netværkets
facilitator, Flemming Madsen, er der stor
interesse for feltet og både publikum og
arrangører vil gerne være sikre på den
gode lyd i løbet af en koncert. »Det handler både om hvor skal man stå for at få det
ypperste og hvor skal man stå hvis man
bare vil drikke øl« forklarer Flemming
Madsen
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Turnerende
danske
kunstnere
betaler
dobbeltskat
A f D orthe V in c ent z en
Foto Martin Rosenauer

En dansk håndværksmester og en dansk kunstner har vidt
forskellige skattevilkår, hvis de har opgaver i udlandet. Revisor
Bent Malinovsky har for nylig i en kandidatafhandling beskrevet skatteforholdene for turnerende danske kunstnere og fremhæver den dobbeltbeskatning, som kunstnere ikke kan undgå.
Dansk Artist Forbund opfordrer medlemmer med problemer til
at henvende sig.
En dansk murermester kan køre til Tyskland og udføre en
arbejdsopgave uden særlige skattemæssige problemer. Men en
dansk kunstner er langt dårligere stillet. En tryllekunstner, en
sanger, et band osv. bliver nemlig opkrævet skat både i udlandet
og i Danmark. Selvom de danske kunstnere kan få den udenlandske skat modregnet i den danske, er det for det meste kun
en mindre del af beløbet. Og det kræver et yderst kompliceret
regnskab.
To gange skat af et honorar
Mens murermesterens udenlandske og danske indtægter alene
bliver beskattet i Danmark, bliver danske kunstnere tillige op-
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krævet en artistskat i udlandet. Arrangøren trækker artistskatten
fra honoraret, når en optræden skal afregnes. Ved hjemkosten til
Danmark skal der igen betales skat. Her er det så den danske
indkomstskat af honoraret.
Kompliceret regnskab
For at få dobbeltskatten udlignet, skal kunstneren aflevere en
selvangivelse for hvert land, der er optrådt i. Revisor Bent Malinovsky forklarer: »Man har ret til at få artistskatten modregnet
i den danske skat, men det er meget besværligt at opnå denne
ret. Det kræver, at man sætter sig temmeligt grundigt ind i reglerne. Der skal laves detaljerede regnskaber, som nøje beskriver
hvilke udgifter, som knytter sig til hvilken optræden. Det vil
sige, at de samlede produktionsudgifter til bl.a. øveperiode, markedsføring, transport, forplejning og lign. skal dokumenteres og
udspecificeres for hvert enkelt land.«

fakta
Optræder du i Sverige og Tyskland
Husk at have billetter og billejeudgifter klar ved udbetaling af
honoraret. For du har lov til at
trække transport-udgifter fra, inden
skatten beregnes.
Artistskat:
Opkræves af alle udenlandske op
trædende kunstnere og sportsfolk.
Skatten fratrækkes, inden honorarerne udbetales. I Europa er der kun
3 lande, som ikke opkræver artistskat: Holland, Irland og Danmark.

Gøres enkelt
Revisor Bent Malinovsky mener, at det danske skattesystem
kunne give danske kunstnere mere rimelige vilkår: »Man burde
gøre det mere enkelt for danske kunstnere at få deres dobbeltskat retur.« påpeger han. De uens konkurrencevilkår, hvor udenlandske kunstnere ikke betaler artistskat i Danmark, kunne dobbeltbeskatningsaftalerne rette op på. »Hvorfor arbejder man ikke
på at fritage danske kunstnere for udenlandsk artistskat, når
man nu så gerne vil fremme kultureksporten?« foreslår han.
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Ingen artistskat i Danmark
De store regnskabskrav bidrager til at gøre det svært for danske
bands eller solister at få økonomi i at turnere i udlandet. For at
gøre ondt værre er udenlandske artister, der kommer til Danmark, mere favorabelt stillet. De bliver nemlig ikke opkrævet
artistskat. Danmark er et af de få lande i Europa, som ikke har
en artistskat.

Forbund vil hjælpe
Hos Dansk Artist Forbund man er i færd med at danne sig et
indtryk af problemets omfang, fortæller formand Lena Brostrøm
Dideriksen »Vi opfordrer turnerende kunstnere, der oplever
problemer med dobbeltbeskatning, til at henvende sig til os. Vi
vil i den forbindelse gerne hjælpe dem helt konkret med deres
regnskab, og vi samler samtidig viden, så vi kan tage denne
urimeligt besværlige praksis op med Skatteministeriet.«
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MARIANNE

HOLBÆK

Artisternes a-kasse har, efter mange år med HK som samarbejdspartner,
indgået nyt samarbejde med byggefagenes a-kasse også kaldet BFA.

Fokus på:Nyt a-kassesamarbejde for Artisternes a-kasse
Nogle vil måske spørge, hvorfor lige netop Byggefagenes a-kasse.
Det er der flere grunde til, bl.a. har de også en stor del medlemmer som har skiftende arbejdsforhold og engagementer ligesom
medlemmer af Artisternes a-kasse. Der tages hensyn til de spe
cialiserede arbejdsområder, som de fleste artister arbejder under.
Samtidig kan vi som a-kasse, deltage i det politiske arbejde og
vi får også en repræsentation i BFA’s hovedledelse.
I det daglige vil i ikke kunne mærke den store forskel. Vi er
stadig de samme sagsbehandlere, vores fysiske placering og vores
åbningstid er der heller ikke lavet om på.
Men med et nyt samarbejde vil der selvfølgelig være en del
som er anderledes.
Send kort ind via Bf-a.dk
Fra den 18. september 2011 skal ydelseskort/feriedagpengean
søgning sendes via en anden hjemmeside end tidligere. Bf-a.dk
hedder den nye side og under punktet »selvbetjening« finder
du dit kort.
Forinden har du modtaget en vigtig pinkode med posten. Det
er vigtigt, at du gemmer koden, da man ikke har mulighed for at
ændre den og heller ikke endnu, har mulighed for at benytte
NemID. Skulle den bortkomme, kan du selvfølgelig bestille en
ny. Desværre har vi ikke, som i dag, mulighed for at give en
midlertidig kode, så kortet kan tastes med samme. Det betyder,
at pengene eventuelt vil blive forsinket hvis du skal vente på en
ny kode, som tager 2-3 arbejdsdage at sende.
Nemmere hjemmeside – også med MAC
Selve hjemmesiden vil mange kunne nikke genkendende til, da
det ligner en side vi har brugt før. Vi synes den er meget nemmere at bruge og der er ikke forskel på, om man bruger PC eller
MAC. Det vil sige, at de medlemmer der har haft store problemer
med at bruge MAC til ydelseskortne, vil opleve, at her er der ikke
nogle problemer med at skrive i felterne.
Desværre er man er nødt til at taste alle sine arbejdsgivere
ind igen. Der kan desværre ikke overføres nogen form for data,
da det er en helt anden hjemmeside der skal bruges.
Alle ledige medlemmer og efterlønnere vil få deres egen
»mappe« på hjemmesiden, hvor alle udbetalingsspecifikationer
vil komme til at ligge. Faktisk er det meget lig med den kendte
opbygning i Mithk.
artisten
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Ydelskort kan ændres indenfor 1 time
Når du har tastet dine ydelseskort vil der, til forskel fra tidligere,
kun være 1 time til at ændre i det. Hvis man kommer i tanker
om det senere, kan man gå ind under punktet »indsendte blanketter« og vælge genindsend. Du skal dog huske, at pengene sikkert vil blive forsinket når vi skal behandle kortet igen. Du har
selvfølgelig stadig mulighed for at sende os en mail eller give os
et kald hvis der er spørgsmål i forbindelse med tastningen.
Dagpenge til udbetaling fredag/tirsdag
Som på Mithk, kan man også her sende sin ledighedserklæring
ind elektronisk. Det kan ske, selvom vi endnu ikke har modtaget
lønsedler etc. Der er ikke ændret noget i forbindelse med papirgangen. Vi skal stadig have dokumentation i god tid inden selve
dagpengeudbetalingen, så vi kan nå at behande dem. Så derfor,
når du bliver ledig, send det til os med det samme.
Dagpenge og andre ydelser køres tirsdag og torsdag, så hvis
vi har kortet i tide, vil der være dagpenge og andre ydelser næstfølgende fredag/tirsdag.

Når Artisternes A-kasse fra 1. september sender giro-kort ud, er de prydet af disse 4 logoer. De 3 repræsenterer vore nye samarbejdspartnere:
Fiskerne, Malerne samt Blik og rørarbejderne. Det fjerde er Artisternes
A-kasses eget smukke logo.
Præsentation af ny side i september
Vi opfordrer alle til besøge BFA’s hjemmeside og surfe lidt rundt,
inden der skal sendes kort den 18.9.2011.
Vi svarer gerne på spørgsmål og opklarer de uklarheder der
kan opstå. Husk at alle de gamle blanketter og udbetalings
specifikationer som nu ligger i Mithk, vil blive liggende og altid
kan tilgås. Der bliver med andre ord ikke blive lukket for den
adgang. I løbet af de første uger af september 2011 vil vi afholde
et kombineret 3-måneders møde/præsentation af den nye side der
skal tastes kort på. Nærmere info følger.
Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen i den nye
a-kasse afdeling.

At sige op kan give karantæne
Er du ansat med en frigørelsesattest eller arbejder hos en
arbejdsgiver uden at have et opsigelsesvarsel, gælder følgende
regler:
Opsiger du et deltidsjob, på grund af mistet ret til supplerende dagpenge efter 30 uger, får du ikke karantæne. Husk at
den 30 uge skal være brugt. Man har også lov til at sige op til
fordel for et job med flere timer.
I alle andre tilfælde får man 3 ugers karantæne for selv
forskyldt ledighed.
En gyldig grund til at afslå eller ophøre i et arbejde på
nedsat tid kan være:
At du er fuldtidsforsikret og får tilbudt arbejde på 29,6
timer om ugen eller derunder – og samtidig mister retten til
supplerende dagpenge, fordi arbejdsgiveren ikke vil udstede
en frigørelsesattest.
At du er fuldtidsforsikret, har mistet retten til supplerende
dagpenge og bliver tilbudt arbejde på mindre end 29,6 timer
om ugen.
At du med en lægeattest kan bevise, at du af helbredsgrunde ikke kan eller kun med vanskelighed kan udføre arbejdet.
Eller at arbejdet vil forværre dit helbred – gælder f.eks. problemer under en graviditet. Der findes en særlig lægeattest,
som du kan få hos os.

Selvstændig bibeskæftigelse
I alle tilfælde hvor din selvstændige virksomhed ikke kan
anses for din hovedbeskæftigelse, vil der være tale om bi
beskæftigelse. Der er også muligheder for at omdanne en
hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse, hvis særlige betingelser opfyldes.
Du kan modtage dagpenge, hvis du driver virksomheden
som bibeskæftigelse, hvis du kan sandsynliggøre, at bibeskæftigelsen til enhver tid kan udføres uden for normal arbejstid.
De timer du bruger på din selvstændige bibeskæftigelse bliver fradraget i dagpengene.
Ring eller kig forbi hvis du vil vide mere om selvstændig
bibeskæftigelse.
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Kontakt til a-kassen
Daglig telefontid: 11.00-15.00
Åbningstid: 10.00-15.00
Vores fælles mailadresse: akassen@artisten.dk
Mailadresser
Fra 1. september 2011 træffes vi kun på disse mailadresser
Marianne Holbæk mh@artisten.dk cpr.nr. 1-10
Joan Kristensen jk@artisten.dk cpr.nr. 11.21
Nanna Mikkelsen nm@artisten.dk cpr.nr. 22-31.

Sygdom/Barsel/Raskmelding
Husk at melde dig syg/rask på: www.jobnet.dk
Når vi modtager besked fra Jobcenter, sender vi efter
følgende besked til kommunen elektronisk og sikrer at
sygedagpenge bliver udbetalt fra kommunen.
Ved raskmelding gives der besked til Jobcenter på samme
måde, blot med datoen for raskmelding. Da det endnu ikke
helt fungerer med at vi får besked om raskmelding fra
Jobcenter, skal du lige sende os en mail med datoen for
raskmelding. Ved sygdom over 14 dage skal du afmeldes
Jobcentret, dette gøres på »Min side«.
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Den korte vej til gode
tilbud og besparelser
4 % rabat

www.timarco.dk - Det enorme udvalg

Min. 10 % rabat
Lingeri og badetøj
Stort udvalg fra kendte
mærkevarer som
Björn Borg, Calvin Klein,
Triumph, Chantelle m.fl.

Falk Lauritsen samler dem du holder af. Bestil det nye
vinterkatalog 2011 -2012 på www.falklauritsen.dk

6 % rabat

Spar penge, når du handler i Inspiration eller i deres
webshop på www.inspiration.dk

6 % rabat

Flyv med Cimber Sterling og spar 6 %.
Book flybilletter på loplus.dk/cimbersterling

Dit medlemskort
fra Dansk Artist
Forbund er også dit
LO Plus fordelskort, hvor du får
attraktive særtilbud og rabatter i
mere end 1.500 butikker.
På www.loplus.dk kan du se alle
de steder, hvor du kan få rabat.
Du har mulighed for at opgradere dit
medlemskort til et LO Plus Guldkort,
som både er et medlems-, rabat- og
betalingskort i ét og samme kort.
Bestil og læs mere på
www.loplus-guldkort.dk
SPAR 28.000 KR.

SPAR 28.000 · Gælder kun for LO plus medlemmer

Spark 1.2 LT · Nu kun 109.995

Danmarks mest solgte bil
• 5 Døre
• 6 Airbags
• ESP
• Klimaanlæg

• Baksensor
• Sædevarme
og meget mere

Besøg din Chevrolet forhandler
og hør mere om tilbuddet

Tilbuddet gælder kun biler købt i sept. og okt. 2011 og mod fremvisning af LO Plus medlemskort. Prisen er ekskl. lev.
kr. 3.680 og metallak. CO2-udslip 118 g/km. Forbrug v. bl. kørsel 20 km/l. Spark er vist med ekstraudstyr. Energimærke

På www.loplus.dk kan du se alle de steder, hvor du kan få rabat.

Brancherådgivning
Rådgiver, coach og psykoterapeut Henriette Blix tilbyder
professionel rådgivning, sparring eller hjælp til at komme
videre med aktuelle problemer.
I arbejdet som kunstner bliver du hver dag udfordret meget
bredt. Du skal skabe, markedsføre, sælge og administrere.
Stå på scenen, udgive materiale og være forberedt på
anmeldelser og publikums reaktioner samt håndtere
økonomiske bølge og bakkedale.
I løbet af en eller flere sessions arbejder vi sammen med de
udfordringer eller forhindringer, du oplever i dit liv, hvad
enten de kommer udefra eller inde- fra. Du kan vælge en
enkelt session, korte eller lange forløb.
Om Henriette Blix
• Direktør Blix Management,
• Direktør for Virgin Records,
• Stifter af PDH Music management
og koncertvirksomhed,
• Psykoterapeut og Master Practitioner
i NLP (USA)
Blix Management, Nørregade 41, (ved Nørreport) 1165 København K.
Telefon 40855584 • E-mail: henriette@blixmanagement.com

Savner du inspiration eller motivation
til den daglige motion?

Prøv personlig
træning!
Medlemmer af Dansk Artist Forbund får 20 % rabat
Jeg kan hjælpe dig med at komme i mål, hvad enten vi skal arbejde med
vægttab, genoptræning, skadeforebyggelse, muskel- og styrketræning el. lign.
Træningen er fleksibel og kan foregå privat eller i fitnesscenter, og vi kan
også bygge et forløb op med fokus på udendørs træning.
Med stor erfaring og bred viden indenfor træning, sørger jeg for at motivere
dig og variere din træning, så du ikke alene når dit mål, men også nyder
vejen dertil.
Jeg har bl.a. arbejdet med musikeren Chris Minh Doky i over et år:
“Jeg er på ingen måde en fitness-agtig type og har derfor ikke haft synderlig
succes med at træne selv.
Jess Nemmøe har som min personlige træner gjort en kæmpe forskel.
Jeg har opnået et fysisk og psykisk overskud som mærkbart har påvirket
mit arbejdet som musiker i positiv retning”
Kontakt mig enten på telefon 3120-9020 eller
via min hjemmeside www.personalfitcoach.dk
Med venlig hilsen Jess Nemmøe

BRUG FOR AT KUNNE

TRYLLE?

Steen Pegani åbnede sin tryllebutik tilbage i 1987 og siden
har firmaet vokset sig til det største af sin slags i Skandinavien. Herfra ekspederes dagligt professionelle remedier til tryllekunstnere, jonglører, artister, bugtalere, klovne, julemænd,
skuespillere, hypnotisører, ballonkunstnere, tankelæsere,
udbrydere, lommetyve, fakirer, illusionister, foredragsholdere
og andet godtfolk indenfor underholdningsbranchen.
I januar overtog Pegani jonglørfirmaet »JBO Cirkus-SportLeg« og kan nu også levere alt hvad hjertet kan begære
indenfor diabolos, bolde, kegler, ethjulede cykler, etc.. Tjek
hjemmesiden eller besøg showroomet i Horsens. Du er altid
velkommen til at tage kontakt til Steen eller nogle af hans
flinke medarbejdere, hvis du mangler en god idé eller er ude
efter noget helt specielt. Er det ikke på lager, ligger de gerne
vandrette i luften (...) for at skaffe det.

www.pegani.dk • 75620217
★
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Foto: Jørgen J. J. Henriksen

Afsender: Dansk Artist Forbund, Dronningensgade 68, 4, 1420 København K

Da Aqua blev gendannet i 2007, efter en seks år lang pause, udsendte bandet efter
følgende et opsamlingsalbum, med tre nye numre. Den millionsælgende gruppe har
indtil videre kun to albums i bagkataloget, »Aquarium« og »Aquarius«. Men nu er
Aquas tredje og efterspurgte album nært forestående. Denne sommer har bandet
turneret flittigt i Danmark og skabt forventninger til det kommende album med titlen
Megalomania, der er på gaden den 3. oktober.
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