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»Jeg er nok også blevet mere hen-
synsløs med årene, pakker ikke 
tingene ind, men siger dem direkte. 
Skåner ingen. Begynder man først 
på det, er man fortabt.«

Portrætinterview med Trinelise 
Væring, der har været professionel 
sanger og sangskriver i tæt på 
tyve år.

Følelser og 
Fortællinger 
side 6

Arbejdet med at lede kunstnere 
bliver ofte beskrevet som et minefelt 
med store følelser. En forsker har 
sat nye ord på ’primadonna- 
medarbejderen’ der arbejder i en 
højere sags tjeneste.

god primadonnaledelse 
giVer bedre Kunst 
side 28

Sanger og sangskriver Brian Risberg har 
været uenig med sin booker om hvilket 
arbejde der skulle betales.
Dansk Artist Forbund har ført sagen 
i både Byret og Landsret og begge steder 
fik Brian og DAF medhold.

2  x medhold til daF-medlem 
side 26

Vi ses til 
sommerfest den 23. august



indhold teater er 
mangfoldighed
 scenekunst er navnet

fagbladet 
artisten

Efter flere års arbejde med fokus på for-
holdene indenfor teaterområdet – først 
med teaterudvalgets rapport i maj 2010, 
og derefter med lovforslaget om, og vedta-
gelse af en ny teaterlov, er det nu endelig 
slået fast, at begrebet teater lykkeligvis er 
så mangfoldigt, at vi fra 1. juli 2012 får en 
Lov om scenekunst!

Dansk Artist Forbund har været aktiv 
høringspart på begge områder, og i vores 
høringssvar har vi lagt stor vægt på lige 
netop behovet for at udvide og udbrede 
begreberne, således at alle former for  
scenisk udtryk kan opleve sig favnet  
af lovgivning, og dermed tillige omfattet 
af kunststøtteordningerne.

I høringssvaret vedr. Teaterudvalgets 
rapport skrev vi: »DAF ser meget positivt på 
arbejdet for at undersøge nye veje for scene-
kunstområdet ... vi er dog bekymrede over, at 
scenekunsten ny cirkus slet ikke er nævnt i 
rapporten.« Ligeledes i høringssvar vedr. 
forslag til ændring af Teaterlov skrev DAF: 
»Dansk Artist Forbund ønsker at fremhæve 
vigtigheden af, at basere loven på en bred defi-
nition af begrebet teater. En ny teaterlov der 
tydeligt nævner og gør plads til en mangefa-
cetteret vifte af sceniske produktioner, vil være 
mere præcist og tidssvarende ... At prioritere 
et tydeligere udvidet teaterbegreb kan betyde 
udvikling og inspira tion for kunstnere og pro-
ducenter ...!« 

I indsatsen for at gøre artisternes ar-
bejdsområder – i al deres mangfoldighed  
– lige så bemærkelsesværdige som øvrige 
områder indenfor den tidligere teaterlov  
– og dermed legitimt berettiget til kunst-
støtte i Danmark – er det en vigtig land-
vinding, at begrebet scenekunst har gjort 

sit indtog. Vi håber og tror på, at denne 
manifestation vil skabe større åbenhed 
overfor kunstformer, der ikke tidligere har 
vundet anerkendelse under Scenekunst-
udvalgets indsatsområder og refusions-
ordninger. Vi har grupper af professionelle 
kunstnere, der stadig – trods deres lange 
professionelle virke – både indenfor  
børne- og voksen performance – ikke kan 
omfattes af refusionsordninger indenfor 
teaterområdet. Vi ønsker selvfølgelig at 
medvirke til, at disse uligheder kan æn-
dres til en mere positivt og nysgerrig 
åbenhed. Den nye lov om scenekunst læg-
ger, alene med ordvalget, op til en lydhør-
hed for andre dramaturgiske virkemidler, 
som også findes hos de scenekunstformer 
der ikke nødvendigvis har sproget i cen-
trum.  
Scenekunstens publikum er også mang-
foldigt, og fortællinger båret af den men-
neskelige krop fascinerer og inspirerer, 
både publikum og andre kunstnere. Der-
for skal og bør cirkusgenrerne inkluderes 
i scenekunst-begrebet, både ny cirkus gen-
ren og de klassiske cirkus figurer, som jo 
faktisk nyder stor anerkendelse i dag, også 
hos nye og yngre publikumssegmenter.

Vi kan tilbyde og ønsker dialog, samt 
input bl.a. til rammen for det ny refusi-
onsudvalgs arbejde – alt sammen med  
det formål, at yde de mange fysiske,  
performance- og cirkus-baserede genrer 
retfærdighed. 
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Ihærdige fans fik udvidet paletten 
af færdigheder, da de begyndte at  
skabe og udgive det store, glittede 
magasin Krebs#1.
Og det kan også være en fordel 
for artisten at involvere fans i 
markedsføringen.

Fra Fan til 
bladsnedKer 
side 12

leder
L E N A  B R O S T R ø m  D I D E R I K S E N ,  f o r m a n d
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R E D I g E R E T  A F  D O R T h E  V I N c E N T z E Nspot på

Foto: Stephen Freiheit

lukas graham på
tønder festival

At den ganske hypede soulstjerne Lukas graham også er godt hjemme i irsk 
og skotsk folkemusik, kan publikum på dette års Tønder festival glæde sig 
til at opleve. her spiller Lukas graham nemlig med vennerne Ross couper & 
Tom Oakes, der udgør en af Skotlands mest populære fiddler/guitar-duoer  
i øjeblikket. 
 
I det hele taget lover Tønder festivalen at årets festival vil bugne af tilbud  
og publikum vil kunne opleve mere indie, alternativ country og new folk. 
Blandt de nye tiltag er en open air scene med plads til 5.000 tilskuere og  
muligheden for at købe et armbånd der giver adgang til alle koncerter på  
festivalpladsen. 

Tønder Festival er i gang med en proces, der skal udvikle den traditionsrige 
og 38 år gamle festival og gøre den mere attraktiv for flere.

Hjemfalden
musikeren og sangeren Rikke Lundorff har netop lagt sidste hånd på  
albummet Falling. Det er hendes tredje album, og her er det popsange 
formidlet af instrumenter fra folkemusikken. Sangene på det nye album 
handler om at vende hjem, og i Rikke Lundorffs til fælde er hjem helt 
præcist Nyborg. her deler hun hjemby med sangeren Søren huss og han 
synger da også duet med Rikke på sange Home.  
Ligesom Rikke Lundorff er han også vendt hjem til Nyborg efter flere år 
i København.

Falling er produceret i samarbejde med henrik marstal og der er lavet 
videoer til sangene Hometown og Here Comes The Rain der kan ses på 
www.youtube.com

den traditionsrige festival vil tiltrække 

flere gæster med udvidet program.
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EN mANDS æ RLIg hED

Hjemfalden
Katrine Ottosen alias cALLmeKAT har udsendt 
opfølgeren til hendes elektronisk funderede 
debut album Fall Down (2008), og det et mange-
facetteret og organisk album med titlen Where the 
River Turns Black. Albummet er præget af analoge  
instrumenter og skabt i samarbejde med tromme-
slager og producer Joe magistro (Prophet Omega) 
og bassisten Sara Lee (gang Of Four, B 52’s) og 
med gæsteoptrædende af kollegaerne Erika Spring 
(Au Revoir Simone) og helgi Jonsson (Sigur Ros).

cALLmeKAT har opbygget en stadig voksende 
fanskare i lande som Tyskland, Frankrig, Schweiz 
og ikke mindst USA, hvor Katrine var bosat i 
2010. Det seneste album blev også indspillet  
i de amerikanske catskill mountains og udsendt  
i både Europa og USA. Lige nu er cALLmeKAT i 
gang med den opfølgende turne og afslutter med 
17 koncerter i USA.

FLOD AF ORgANISK mUSIK

Dancehall-kunstneren Raske Penge alias 
Rasmus Poulsen har sammen med kollega-
en Klumben skabt hittet Rundt. Successen 
består af rap, grooves og filosofiske ord 
om livet i deres eget kvarter, og Raske 
Penge lover mere af den slags på den kom-
mende maxi-single Original. Raske Penge 
kunne høres på dette års SPOT festival og 
er også programsat på den kommende 
Roskilde Festival.

dancehall 
på dansk 

Foto: Em
il H

ougaard
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Derudover er hun indgået i en række for-
skellige konstellationer på såvel scene 
som plade, bl.a. i bandet Offpiste gurus 
sammen med ægtemanden Frederik Lun-
din, der også har udsendt plade. Væring 
blander sig ofte og gerne i musikdebatten 
med markante holdninger – ikke mindst 
hvad angår ophavsrettighedsmæssige pro-
blematikker i internet-æraen. Artisten 
mødte hende til en snak om musik og 
karriere på en cafe i Indre By.  

Kommer du fra hjem med klaver?
»Næ, men min mor hørte altid Frank Si-
natra, når hun støvsugede, så musik var 
der da. men vi havde ingen kontakt med 
kunstnere af nogen slags i mit barndoms-
hjem, slet ikke musikere. Det var et kulti-
veret hjem, jeg kom da både i Det Kongeli-
ge og på museum, men kunst var ikke no-
get, man kunne leve af, sådan var opfattel-
sen. 

Ikke desto mindre ville jeg allerhelst 

bare synge, lige fra jeg var en 6-7 år. Fra 
radioen optog jeg nogle instrumentalnum-
re med The Shadows og tvang min mor til 
at skrive nogle tekster til dem på engelsk. 
Så afspillede jeg instrumentalsporet på en 
kassettebåndoptager og indspillede samti-
dig vokalsporet på en anden båndoptager. 
Det var begyndelsen, selvom viljen til at 
udtrykke sig nok var stærkere end mine 
evner dengang.«

Kan du ridse din karriere op?
»Som teenager mødte jeg nogle jævn-
aldrende piger, der spillede guitar, og i 
gymnasietiden blev musikken alvor. Der 
kunne jeg høre hvad det handlede om. Jeg 
sang i bands og tog et friår efter skolen, 
hvor jeg gik til sang, hvad jeg gerne ville 
være fortsat med, men det forventedes af 
mig, at jeg skulle få mig en uddannelse, så 
jeg gik først på universitetet og siden på 
Arkitektskolen, hvor jeg blev næsten fær-
dig. men sideløbende var jeg et år i USA 

for at gå på musikskole og indspillede to 
cd’er, så jeg var splittet. Til sidst truttede 
jeg ren røv og meldte mig ud, for når de 
andre arbejdede på tegnestue om somme-
ren, sad jeg derhjemme og skrev sange. 

Via stævnerne på Brandbjerg mødte jeg 
en masse musikere, og blev sågar gift med 
én af slagsen. Og oplevede jo at Frederik 
(Lundin, red.) kunne leve af det, hvilket 
blev afgørende for min beslutning om at 
gøre det samme. men selvom jeg opfatte-
des som jazzsangerinde i begyndelsen, så 
jeg mere mig selv som singer-songwriter 
med en jazzvinkel. På Brandbjerg mødte 
jeg de der både begavede og nørdede dren-
ge, der var mere interesserede i indhold 
end indpakning. Folk, der virkelig brænd-
te for musik og forstod kunsten at lytte. 
Det inspirerede mig. Det gjaldt om at fin-
de et rum, hvor man kunne være lidt 
skæv. Det fandt jeg der. 

hen ad vejen indså jeg så, at jazzverde-
nen har mange dagsordener, udover at 

trinelise væring har været på banen som professionel sanger 

og sang skriver i tæt på tyve år. hun gjorde sig i 1990’erne 

bemærket indenfor vokaljazzen, og udsendte tre engelsksprogede 

album i den stil. de seneste år har hun bevæget sig over i 

sangersangskrivertraditionen og i den genre udsendt et engelsk-

sproget album og to dansksprogede, kritiker-roste plader, 

lystfisker (2008) og umanerlig (2010).

FøLELS E R  O g 
FORTæ L L IN gER

A F  K L A U S  L Y N g g A A R D
Foto: Tuala Hjarnø

P ORTRæT INTERVIEw
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følelser og fortællinger

synge en sang og fortælle en historie. Og 
derfor bevægede jeg mig væk fra den. Efter 
tre cd’er med klavertrio med forskellige 
orkestreringer ovenpå havde jeg fået sagt 
det, jeg ville, i den form. Efter mange års 
pause tog jeg så atter guitaren op, hvilket 
gav tingene en anden kant.« 

Fortæl om dine musikalske forbilleder?
»Det begyndte med ABBA, og jeg har 
tænkt på at fortolke When All Is Said and 
Done, den kunne jeg godt forestille mig at 
lave på sådan en Lucinda williams meets 
Tom waits-måde. Et andet stort nummer 
er The Day Before You Came, selvom det er 
Tanita Tikarams version jeg bedst kan 
lide. Jeg bruger den altid, når jeg undervi-
ser i sangskrivning, fordi den er så subtil. 
Den handler om at hun har fået en ny kæ-
reste, men beskriver kun det, der skete før 
de mødtes. Og det oplyser ligesom det fan-
tastiske, der er sket.   

mit store idol var Janis Ian og det var 
hele pakken, simpelthen. Der er tre-fire af 
hendes lp’er jeg simpelthen kan udenad. 
Da hun spillede i Amager Bio for et par år 
siden, tog jeg alene ud for at høre hende, 
jeg orkede ikke at sidde sammen med no-
gen, der ikke fangede den. Der stod hun 
så, en lille karseklippet lesbisk dame i 
uklædeligt tøj og vildt grimme sko. Jeg fik 
alle mine plader signeret og det var en 
stor oplevelse.

Siden har Alanis morissette samt Sinead 
O’connors debut-lp The Lion and the 
cobra været katalysatorer for min lyst til 
at flytte mig og få andre udtryksboller på 
suppen. Og så er jeg glad for Lucinda  
williams, ikke mindst det album, der hed-
der west. hun kan få meget ud af ganske 
få akkorder.«

Du gik fra at synge på engelsk til at synge på 
dansk. Hvorfor? 
»Jeg har en tendens til at analysere alting, 
hvilket er en god ting i jazzmusik, men 
det har en tendens til at fjerne fokus fra 
det følelsesmæssige. Så ved at begynde at 
synge på dansk, slap jeg intellektualiserin-
gen. men det handlede også om at blive 

voksen. Som ung frygtede jeg at blive op-
fattet som køn, men ikke klog. Det er jeg 
ikke bange for længere (ler). Det er okay 
ikke at være intelligent på dén måde hele 
tiden. Og det handler i høj grad også om 
forholdet til kroppen og de følelser, der er 
forbundet dermed. 

Paradoksalt nok er der ikke den store 
forskel på mine engelske og danske tek-
ster, forskellen er måden, mit publikum 
opfatter det på. At synge på engelsk skaber 
et andet abstraktionsniveau, hvor man 
kan sige nogle ret barske ting, uden folk 
pr. automatik tror de er selvbiografiske, 
hvorimod man på dansk skal stå til regn-
skab for snart sagt hvert et ord. Der er en 
tendens i dansksproget musik til at voka-
len skal helt op i mikset, hvorved musik-
ken får karakter af baggrundsstøj, hvad 
der tager kanten ud af den. men det ene er 
ikke finere end det andet i min bog, selv-
om jeg altid siger til mine elever, at hvis 
de vil skrive på engelsk, skal de være gode 
til det. 

Jeg havde en øjenåbnende oplevelse, da 
jeg optrådte i Australien for nogle år si-
den, hvor folk kom op og sagde, »Det du 
sang der i andet vers, det kender jeg jo 
godt …« Det oplevede jeg ikke med mit 
danske publikum. Så det var faktisk sådan 
ideen undfangedes, men det tog mange år 
at omsætte den til virkelighed. Først prø-
vede jeg at oversætte nogle af mine en-
gelsksprogede sange, men det fungerede 
ikke. Så indså jeg, at jeg måtte lave det 
hele om, og tog alene i sommerhus med 
guitaren og begyndte forfra. men det er 
svært at skifte sprog, for jeg havde en 
æstetisk fornemmelse hvad angik engelsk, 
hvor jeg intuitivt vidste hvad der var godt 
og skidt. Dansk derimod lød så hverdags-
agtigt, fraset c.V. Jørgensen og TV-2 kendte 
jeg ikke ret meget, der lød godt, jeg havde 
ingen shit detector eller metode. Jeg endte 
med at fyre alle metaforer og alt billed-
sprog, skar ind til benet, sprogligt. Et af de 
steder, hvor jeg synes det lykkes, er på Et 
sted ude i mørket på Lystfisker. Pt. er det 
sangen Lille Stripper, der kan alt det, jeg 
har lyst til lige nu.«

Er dine sange selvbiografiske?
»Som ung påstod jeg, at jeg ikke skrev 
dagbog, jeg skrev sange. men det er jo 
løgn. hvad enten jeg skriver i jeg-form el-
ler ej, tager jeg udgangspunkt i mit eget 
liv. Det er skelettet. men sangen skal jo så 
helst rumme mere end mig selv, der skal 
være resonans hos lytteren. Det er bare 
ikke ensbetydende med at det alt sammen 
er sandt. Det behøver ikke være så person-
ligt alt sammen. Fx er jeg vild med Allan 
Olsens sang om Tårnspringer Thomsen. Den 
fortæller jo en historie. Jeg har forsøgt mig 
i den genre, men følelser er en stærk driv-
kraft i min sangskrivning. De er jo også 
fortællinger.    

Jeg er nok også blevet mere hensynsløs 
med årene, pakker ikke tingene ind, men 
siger dem direkte. Skåner ingen. Begynder 
man først på det, er man fortabt. Der har 
mange voksne sangskrivere et problem. 
Som ung kan man synge fra karsken bælg, 
men er man først gift og har fået børn, bli-
ver det nærmest helligbrøde at synge om 
privatsfæren. Rigtig mange lister som kat-
ten om den varme grød uden rigtig at syn-
ge om noget. Der er jeg gået den modsatte 
vej, selvom det har nogle omkostninger. 
men der skal være noget på spil, det er ens 
kunstneriske ansvar.«

Du kører parallelløb mellem at være kunstner 
og forretningskvinde. Hvordan fungerer det?
»Da jeg aldrig har været på et stort sel-
skab, har jeg altid skulle ordne alting selv. 
Det er okay at være entreprenant og køre 
butikken selv, men et bookingbureau gad 
jeg nu godt have. Det er surt at skulle tage 
al den negative energi, der er forbundet 
med at booke, i stedet for at skrive sange. 
Der er meget overjeg forbundet med alt 
det administrative, som godt kan spænde 
ben for det kreative, men det er nu også 
sjovt. Selvfølgelig er det surt, at det er så 
svært at få økonomien til at hænge sam-
men, og det er ikke sjovt at være afhængig 
af a-kassesystemet. men at få en hjemme-
side op at stå eller skrive nyhedsbrev, det 
ligger sig i forlængelse af værket, og giver 
derfor mening. Og det er med at bevare 



mit selvværd. Og så er det fedt at have sit 
eget pladeselskab. 

Konsekvensen af at der ikke er flere 
penge i maskineriet, betyder dog en afpro-
fessionalisering af hele mellemlaget, som 
jeg finder katastrofal. Jeg har altid kunnet 
leve af det, indtil nu. Det er lidt fattigt på 
den lange bane at et så lille sprogområde 
ikke har et velfungerende mellemlag. At 
der kun findes de ultraprofessionelle og  
så folk der leger med tanken om at blive 
musikere, ved siden af en anden karriere. 
P.t. er udskiftningen i toppen kolossal, der 
er ikke mange, som er i stand til at skabe 
sig en karriere.  

Det er ærgerligt, at albummet er dødt, 
også økonomisk, men det giver frihed til 
at afprøve alle mulige ting, fordi tracks 
ikke er så tunge at arbejde med som et 
helt album. hvordan man så får taletid i 
pressen og i øvrigt skabt opmærksomhed 
omkring sin kunst, er til gengæld uigen-
nemskueligt pt. men det giver en kreativ 
frihed i at man som kunstner kan sætte 
alt muligt i gang udenom de gængse kana-
ler og uden et budget af den anden verden. 
Og så har kunstnerne selv været med til at 
tage livet af albummet ved at homogenise-
re lyden i en sådan grad, at man kun be-
høver høre en 2-3 numre, så ved man 
hvordan resten lyder.«

Har du et par visdomsord til dem, der gerne 
vil træde i dine fodspor?
»Skulle jeg komme med et råd til en up-
coming sanger, ville det være, at man som 
sanger aldrig er bedre end den sang, man 
synger. Sangskrivningen er alfa og omega, 
det nytter ikke stort, hvis ikke man kan 
skrive en god sang. Jeg har dyb respekt for 
fortolkere af andres sange, men det er ikke 
dem, der rykker musikken fremad. Det 
gør sangskriverne. men det skændes vi 
skam meget om derhjemme (ler). Og så 
har jeg måske selv et album med fortolk-
ninger i mig, for der findes jo en række 
sange, jeg føler jeg kunne gøre til mine. 
men grundlæggende føler jeg at man som 
sanger kommer længst med at synge sine 
egne sange.«

Overvejer du nogensinde at smide håndklædet 
i ringen?
»Jeg synes ikke, jeg får de udfordringer, jeg 
har brug for, for at føle jeg bruger mig selv 
for alvor. Jeg synes stadig, der ligger alt for 
meget, jeg ikke kan komme af med, men 
deri ligger så også måske en længsel, som 
er min egentlige motor … men at forlade 
det, »at udtrykke sig gennem at skrive 
sange og få lov at spille dem«, ville være 
som at forlade sit livs kærlighed, før man 
var helt færdig med ham. Det ville være 
en stor sorg. 

Før jeg lavede Lystfisker, havde jeg en 
kunstnerisk nedsmeltning, hvor jeg netop 
prøvede at mærke efter, hvordan det ville 

være, hvis nu jeg ikke havde mit eget 
band og min egen musik, og jeg kom til 
den erkendelse, at der simpelthen ikke var 
noget andet her i livet, jeg i den grad hav-
de lyst til at forfølge. men at jeg også måt-
te rykke mig musikalsk, hvis jeg skulle til 
fadet for alvor. På det karrieretekniske 
plan er jeg jo så kommet endnu længere 
fra fadet, kan man vel sige, men på andre 
mere kunstneriske planer har jeg fået fjer-
net en masse irriterende filtre, så i mit ob-
jektiv er projektet sådan set lykkedes ret 
godt, selv om man vel godt kan påstå, at 
patienten (dvs. karrieren) har lidt overlast 
undervejs.«    



Vi vil gerne sige undskyld. For 4 år siden introducerede vi en særlig 
indboforsikring til fagforeningsmedlemmer. Den er både bedre og 
billigere, fordi Alka er ejet af en række fagforbund og derfor ikke skal 
tjene det store overskud til  aktionærerne. Faktisk er der så mange 
fordele ved Forbunds Familieforsikringen, at det er helt absurd, at alle 
medlemmer ikke har den. Det er vores fejl. Vi har nok ikke været gode 
nok til at fortælle om fordelene, men det råder vi bod på nu.

Se mere på alka.dk/fordele eller ring 70 12 14 16

Helle, medarbejder i 
Alka.



01.09.2012: Musikcompagniet

05.09.2012: Vostrup Teater & Musikhus

06.09.2012: Fredericia Teater

07.09.2012: Stubhuset

08.09.2012: Kulturhuset Pavillonen

09.09.2012: Tivoli Glassalen

13.09.2012: Tobaksgården

14.09.2012: Kultur Café Ludvig

15.09.2012: VI Prøver Sgu/ Lunderskovhallen

20.09.2012: Paletten

21.09.2012: Viseværterne

22.09.2012: Gribskov Kultursal

26.09.2012: Musikhuset Esbjerg

27.09.2012: Musikhuset Århus

28.09.2012: Torvehallerne

29.09.2012: Rampelys

03.10.2012: Borgerforeningen

04.10.2012: Remisen

06.10.2012: Musikhuzet Bornholm

10.10.2012: Værket

11.10.2012: Sønderborghus

12.10.2012: Det Musiske Hus

13.10.2012: Thisted Teater

17.10.2012: Stars

19.10.2012: Posten

20.10.2012: Kulturhuset Elværket

24.10.2012: Skive Teater

25.10.2012: Folkets Hus

26.10.2012: Ringsted Kongrescenter

01.11.2012: Portalen

SHOWS

14.09.2012: Nysted Biograf Teater

15.09.2012: Slagelse Musikhus

16.09.2012: Tivoli Glassalen

19.09.2012: Gjethuset

20.09.2012: Sønderborghus

21.09.2012: Nordjyllands Mediecenter

22.09.2012: Skovpavillonen Bælum

26.09.2012: Borgerforeningen

27.09.2012: Folkets Hus

28.09.2012: Remisen

29.09.2012: Det Musiske Hus

04.10.2012: Holbæk Vandrerhjem

05.10.2012: Trommen

06.10.2012: Grønnegades Kulturhus

10.10.2012: Horsens Ny Teater

11.10.2012: Tobakken

12.10.2012: Torvehallerne A/S

13.10.2012: Rampelys

24.10.2012: Værket

25.10.2012: Tinghallen

26.10.2012: Godset

27.10.2012: Musikhuzet Bornholm

31.10.2012: Vostrup Teater & Musikhus

01.11.2012: Trekanten

02.11.2012: Musikcompagniet

03.11.2012: Sdr.jyllands koncert og kulturhus

07.11.2012: Industrien

08.11.2012: Det Bruunske Pakhus

09.11.2012: Kulturhuset Pavillonen

10.11.2012: Dexter

SHOWS

SE MEGET MERE PÅ WWW.INEARMUSIC.DK
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Vi vil gerne sige undskyld. For 4 år siden introducerede vi en særlig 
indboforsikring til fagforeningsmedlemmer. Den er både bedre og 
billigere, fordi Alka er ejet af en række fagforbund og derfor ikke skal 
tjene det store overskud til  aktionærerne. Faktisk er der så mange 
fordele ved Forbunds Familieforsikringen, at det er helt absurd, at alle 
medlemmer ikke har den. Det er vores fejl. Vi har nok ikke været gode 
nok til at fortælle om fordelene, men det råder vi bod på nu.

Se mere på alka.dk/fordele eller ring 70 12 14 16

Helle, medarbejder i 
Alka.
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artikelserie: kunst rYkker

En sen aftentime i september 2006 sidder Laila madsen fokuseret 
foran computeren i hjemmet i holbæk. hun er ikke uvant med 
computere, men hun er uvant med det, hun stædigt sidder og 
nørkler med: Et redigeringsprogram, der bl.a. kan bruges til at 
layoute magasinsider. med hjælp fra en gør-del-selv-bog og en 
meget stor portion tålmodighed – samt en intuitiv sans for detal-
jen – er den dengang 38-årige, nu 44-årige gymnasielærer nemlig, 
helt fra scratch, gået i gang med at producere et magasin i samar-
bejde med åndsfællen Birger Sørensen, der med base på Djurs-
land står for magasinets indhold.

Den ånd, de er fælles om, er lidenskaben omkring musikeren 
Poul Krebs. For den 52-årige folkeskolelærer Birger Sørensen har 
der været Poul Krebs både i højtalerne og på væggene, lige siden 
de begge to gik på Risskov Amtsgymnasium i Århus i slutningen 
af 70’erne, mens Laila ’først’ er kommet med i 1997. De to kom 
hurtigt i snak med hinanden som en del af det faste slæng, der 
typisk er til rigtigt mange Poul Krebs-koncerter, og der gik ikke 
længe, før de fandt ud af, at de havde en fælles fan-passion: De 
samlede på Krebs-memorabilia. 

Birger havde således stort set siden gymnasietiden arkiveret 

alle de avisartikler om idolet, han kunne, ligesom han havde 
gemt gamle, uofficielle indspilninger, optaget radio- og tv-udsen-
delser og i det hele taget fulgt ham nøje. For Laila førte den rela-
tivt sene opdagelse af Poul Krebs til en stor interesse for at af-
dække så meget som muligt af idolets fortid. hun blev en slags 
Poul Krebs-historiker. 
Sidstnævnte tog dog mere moderne arkiveringsmetoder i brug 
end førstnævnte. mens Birger ’bare’ havde nogle ringbind, som 
artikler o.s.v. blev sat mere eller mindre tilfældigt ind i, så beslut-
tede Laila, opmuntret af sin IT-kyndige mand, at samle materia-
let på en hjemmeside – som hun også byggede op fra bunden 
uden nogen tidligere hjemmeside-erfaring. Og da hun havde fået 
lagt sit eget op, faldt det naturligt at spørge Birger, om hun ikke 
skulle lægge hans op også.

Derefter så de to dedikerede fans sig ikke tilbage.
»Vi ville lave et blad, som skulle handle om hans musik og 

give medlemmerne af fanklubben information, som de måske 
ikke lige kunne få på hans egen hjemmeside« som Laila kort og 
kontant forklarer.

fandyrkelse kan føre meget mere end koncert-oplevelser og indkøb af 

idolets udgivelser med sig. for laila madsen og birgit sørensen, 

der sammen driver en fanklub for poul krebs, har det f.eks. betydet 

nye færdigheder, nye venskaber og unikke oplevelser. 

A F  R A S m U S  T h I R U P  B E c K

fra fan 
 til blad-    
 snedker
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tekster der rører

men hvad får to helt almindelige, midaldrende danskere med  
familier og fuldtidsjob til at investere så meget tid og energi i  
en fanklub? 

Det hele bunder i Poul Krebs tekster, lyder det fra både hol-
bæk og Djursland. Birger blev rørt allerede som gymnasieelev af 
jordnære sange, der f.eks. indeholdt fortællinger om en omvan-
drende skærslibers liv, Sangen om Kristian, og Laila fik trukket 
tæppet væk under sig med hittet Johnny han var lige ved at blive 
sindssyg, der også appellerede til hende på grund af den meget 
vedkommende tekst.

»Jeg faldt fuldstændig for det. han havde også stort set samme 
alder som mig og beskrev meget fint nogle af de ting, jeg også 
gik og tænkte på. Og så kunne man synge med. Jeg lærte ret hur-
tigt flere af sangene udenad«, husker Birger, der har været Poul 
Krebs fan i cirka 35 år.

Efter den første forelskelse i selve musikken, blev begge fans 
dog trukket længere ind i Poul Krebs-universet af de varme men-
neskelige relationer, der er imellem både fansene internt og fan-
sene og stjernen selv. De fortæller om koncerter med en unikt be-

hagelig stemning blandt især de dedikerede fans, hvor man ofte 
møder kendte ansigter. Både Birger og Laila har været til den 
gode side af 100 koncerter – Laila indhentede veteranen i nogle 
hektiske år før hun blev mor – og de er stadig regelmæssigt at 
finde helt oppe foran.

Birger har i årenes løb fået så mange gode venner blandt med-
fansene, at flere af dem var med til hans 50-års-fødselsdag. Og 
både han og Laila føler efter så mange år, hvor de helt naturligt 
har mødt Poul Krebs i forbindelse med f.eks. interviews til maga-
sinet, at de er blevet, hvis ikke venner med ham, så medlemmer 
af det, de begge kalder ’Poul Krebs-familien’. 

Det betyder helt lavpraktisk, at de begge let kommer gratis 
med til koncerter, at de ofte er på besøg i det, af alle fans, efter-
tragtede backstage-rum, og at de en gang imellem hjælper med at 
sælge musikerens cD’er, t-shirts med mere efter koncerterne. For 
især Birger er relationen til idolet dog blevet så nært, at han fak-
tisk fik tilbudt en Poul Krebs-koncert i forbindelse med førnævn-
te 50-års fødselsdag. Det foregik i glassalen på Kolind Skole, hvor

fra fan 
 til blad-    
 snedker
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der var særlige invitationer sendt ud til klubmedlemmerne og 
ellers adgang for de lokale djurslændinge.

Krebs#1

Ideen med at kaste sig over bladsnedkeriet var for de to arkiva-
rer en naturlig forlængelse af arbejdet med at indsamle så meget 
information om Poul Krebs som muligt. Birger havde indtil da 
bare samlet for sin egen skyld, og Laila syntes, at hjemmeside-
formatet var en lille smule for flygtigt, i forhold til den store  
interesse for Poul Krebs, som både de to og deres læsere havde.

»Vi ville gerne give folk noget, de kunne have fysisk i hænder-
ne, og som de kunne gemme i deres reoler. med hjemmesider  
er det jo så dynamisk, at det ikke er alle, der får gemt alt«, for-
klarer hun.

De fire oprindelige klubstartere – de to andre faldt hurtigt fra 
da de indså, hvor meget arbejde planerne rent faktisk krævede  
– satte sig så ned for at finde ud af, hvordan bladet skulle se ud. 
De trak primært på, hvad det havde set af andre magasiner, de 
syntes var flotte. 

Da de havde en ide om designet, havde Laila taget det på sig at  
realisere det. hun vidste, at hun skulle aflevere PDF-filer til det 
trykkeri, de havde fundet, og så var det, som hun siger, »bare et 
spørgsmål om at finde et program, der kunne sætte det op.« 

Programmet fandt hun, hun fandt også et ’1-2-3’-hæfte, der  
forklarede grundreglen, og derefter kørte hun faktisk bare videre 
på intuition og tålmodighed.

»Jeg sad de sene nattetimer, når min mand var gået i seng. Jeg 
synes det faldt mig rimeligt nemt, men jeg brugte også rigtigt 
meget tid på det«, husker hun.

I oktober 2006 udkom den først udgave af Krebs#1, og ud over 
et oplag på 250, som gik til fansene, var der selvfølgelig reserve-
ret et eksemplar til dets hovedperson. Der gik ikke længe, før 
Poul Krebs vendte tilbage med en kommentar – ligesom han i 
øvrigt har gjort med alle senere blade – og den var heldigvis po-
sitiv:

»Jeg fik et eksemplar af det dugfriske magasin om ... mig. Det 
er der brugt mere end en enkelt aften på at få i trykken. For mig 
mindede det mest om en særudgave af Euroman!«, lød de første 
linjer.

Senere har flere andre meldt sig i kompliment-koret, og det 
med Euroman er faktisk ikke helt ved siden af.

Poul Krebs ramte heller ikke forkert, da han vurderede, at der 
var ’brugt mere end en enkelt aften’ på magasinet. Selv med ruti-
nen bruger Birger omkring 12 timer om ugen på fanklubben, 
mens Laila primært lægger sin energi i de intense perioder op til 
udgivelser, hvor al fritid går til det. hun har i mellemtiden fået 
børn, hvilket har indskrænke råderummet en del.

»I de perioder går jeg senere i seng, og har jeg lige en halv time 
om morgenen, bruger jeg også den til at sidde og rode med det. 
Det er meget intenst«, fortæller hun.

her går grænsen

Udover de mange taknemmelige medlemmer er den primære 
løn for det store arbejde, at de to gennem magasinarbejdet har 
ret let adgang til Poul Krebs. Det lægger ingen af dem skjul på 
betyder meget. Birger, der jo står for indholdet, fortæller begej-
stret om flere lange interview, hvor de bl.a. har brugt tiden på at 
tale om gymnasieårene, og hvor han får et unikt indblik i nogle 
af Krebs’ tanker bag hans sange. 

På den måde lever det basale udgangspunkt for fanklubben og 
magasinet i bedste velgående, nemlig de to bagmænds store be-
gejstring for deres idol. Laila nævner f.eks. det forhold, at hun 
gennem arbejdet med bladet helt automatisk bliver opdateret på 
Krebs midt i et familieliv, hvor det ellers nok ville blive glemt, 
som en af arbejdets største belønninger.

De føler faktisk begge to, at de gennem arbejdet med bladet og 
den regelmæssige kontakt med Poul Krebs, har lært ham at ken-
de.

»Før vi lavede bladene, der vidste han jo godt, hvem vi var. 
han er en meget flink mand, der tager sig tid til at sige hej. men 
vi kender ham anderledes i dag. han er ikke bare et idol, men et 
menneske man kan snakke med, som så laver noget musik, man 
virkelig godt kan lide. Det er lidt sjovt«, som Laila siger – og Bir-
ger har det på samme måde.

men de to har også en bevidst grænse for både deres måde at 
være fans på og målet med magasinet. Fokus har fra begyndel-
sen været strengt på musikken og ikke personen. Det skyldes til 
dels, at de ved, at Poul Krebs værner om sit privatliv, men også 
at man i deres øjne går for vidt, hvis man som fan går for meget 
ind i idolets private forhold - som nogle af deres medfans, gerne 
de kvindelige, helt sikkert gør.

»Når det begynder at handle om privatlivet, så bliver det 
usundt«, slår Laila fast.

Deres egne privatliv har dog mærket lidt til fanklubarbejdet. 
Birger er begyndt at sysle med egne sangtekster – som muligvis 
aldrig bliver læst af andre end ham selv – og Laila er blevet så 
ferm til redigeringsprogrammet, at hun nu layouter flotte foto-
bøger i gaver til familiemedlemmerne.

Krebs#1’s abonnenter betaler 250 kroner for to blade, der kommer 
i løbet af et eller to år alt efter, hvor god tid Laila og Birger har. 
Derudover sælger de blade til koncerter. Oplaget er på 250. 
Læs mere på www.krebs1.dk

artikelserie: kunst rYkker
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digital ekspert: lad 
fansene blive dine 
små reklamebureauer.

Peter Svarre er en af Danmarks fremmeste eksperter i 
digital kommunikation og sociale medier – og han 
ser et enormt potentiale i at involvere sine fans på 
nettet. Da han f.eks. selv arbejdede på sin nyeste bog, 
’Den Perfekte Storm’ oprettede han en facebook-grup-
pe hvor en gruppe af 150 nøje udvalgte personer både 
kunne følge med og blev bedt om at involvere sig i 
skriveprocessen. 

»En musiker eller et band kan jo have 5.000 eller 
50.000 eller fem mio. fans på sådan en side, og når 
bogen eller pladen eller hvad udgivelsesformen nu 
hedder i dag, så kommer, står de klar til at købe, bl.a. 
fordi de føler, de har været med«, forklarer han.

Og ikke nok med det. Når fansene har været med i 
skabelsesprocessen – og i det hele taget når de er fans 
– så har de også et stort marketingspotentiale. De vil 
som udgangspunkt have en tendens til at fortælle de-
res venner om den musik de brænder for, og det kan 
smarte bands udnytte.

»Tag dine hardcore fans, og gør dem til dine egne 
små reklamebureauer«, råder Peter Svarre.

Involveringen af fansene kan foregå på et utal af 
forskellige måder. Kun kunstnerens kreativitet sætter 
grænsen. man kan holde dem opdateret jævnligt via 
blogs eller sociale medier; man kan inddrage dem i 
skabelsesprocessen ved at bede om input på nye san-
ge, som kun de får lov at høre; man kan få dem til at 
remixe dine sange på din hjemmeside o.s.v. En over-
raskende inddragelsesfaktor er såkaldt crowdfunding, 
hvor artisten beder sine fans om finansiere sin udgi-
velse.

»Det gør jo også folk involverede. hvis du har lagt 
en 50’er til produktionen af en plade, vil du da også 
købe pladen, når den er færdig«, som Peter Svarre si-
ger

Danske artister er i det store billede ganske frem-
melige med hensyn til at bruge fansene, men de håb-
løse i forhold til England og USA, vurderer eksperten. 
Der er dog håb i vækstlaget, som især har fået øjnene 
op for brugen af Facebook, Twitter o.s.v.

 fansene siger, ”poul 
krebs er lige som mig” 
- ikke omvendt.

Ph.D. Lisbeth Ihlemann fra Københavns Universitet er 
den eneste herhjemme, der har forsket i fankultur – og 
selv om det er ved at være nogle år siden, fordi hun i dag 
har en administrativ stilling, så mener hun, at hendes 
konklusioner stadig holder.

Og det helt gennemgående træk ved en fan er, at han 
eller hun vil bruge mere - mere tid, flere penge – og have 
mere – flere plader, mere viden, tættere på.

»Der er selvfølgelig stor forskel på de forskellige fans 
alt efter, om man er mand eller kvinde, ung eller gammel 
og så videre. men på det punkt er der ingen forskel på, 
om man er til pop, gasolin eller wagner. Og det er alle 
tre grupper garanteret rigtigt trætte af at få at vide«, kon-
staterer musikforskeren tørt.

grunden til, at fans vælger at lægge så meget energi i 
deres idoler, er, at det handler om identitet. man identifi-
cerer sig gennem den type musik, man hører, og det spe-
cifikke band man har kastet sin kærlighed på. Det skal 
dog endelig ikke forstås sådan, at en dedikeret fan er et 
identitetsløst får, der bliver ledt sammen med alle de an-
dre i flokken af den lysende stjerne, understreger Lisbeth 
Ihlemann.

»Sådan er det måske for nogle ganske få, hvor fandyr-
kelsen er blevet usund, men for de allerfleste er det ikke 
musikken og stjernen, der former mennesket, men men-
nesker der former sig selv«, forklarer hun og uddyber:

man siger ikke ’Jeg er lige som Poul Krebs’. man siger 
’Poul Krebs er lige som mig’. Det er en vigtig forskel.

Det er også derfor, at det slet ikke er atypisk, at fans 
udvikler sig personligt gennem deres fangrupper. man får 
måske nye kundskaber, og man får meget typisk nye ven-
ner – også i udlandet, når det er internationale navne, 
man dyrker.

musikforsker
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udgivelser
fra medlemmerne

naja rosa Koppel
the place i call home
Zewski Music Group

anders Koppel
everything is subject 
to change
Cowbell Music

Wonderbrazz
exercise
Calibrated / CC Music

basix
hjemmebane
Elevation Records

Kenneth bager
coma club – the book
Forlaget Radius

christopher
colours
EMI Music

lis damm
herfra til evigheden
DiGiDi.org

teatret optimis
livet er ikke det værste 
man har
Optimis.dk 

dànjal
the bubble
Math Records

Kostcirkeln
bästa vän
ILK

simon toldam trio
sunshine sunshine or 
green as grass
ILK

snorre Kirk
blues modernism
Calibrated Music

elisabeth lange
åh disko drenge 
og piger
Afrikanskdans.dk 

clemens
ingen kender dagen
Universal

lukas graham
lukas graham
Copenhagen Records
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call me Kat
Where the river turns 
black
Playground Music

alouise
alouise
MaCle Records

sonny
international
Warner Music

monique
grateful 
Gateway

shotgun revoloution
the legacy of 
childhood dreams
Target Records

mike sheridan
Ved første øjekast
Playground Music

bolværket
pænt smasket vol. 2
Target Records

stine michel
himmelhøj
GO’ Danish Folk Music

lone Wernblad
et øjeblik fra
Egen udgivelse

Julie michelsen
Julie michelsen
Target Records

c.V. Jørgensen
sange fra scenen
ArtPeople

morten remar
in person
Target Records
 

Kasper bjørke
Fool
A:larm Music

baby Woodrose
third eye surgery
Bad Afro Records

pato
ca. lige her
EMI Music

Monique �Grateful
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»Jeg er blevet kaldt en mærkelig en, en ba-
stard i miljøet,« fortæller Kenneth Bager 
nøgternt. En tanke senere rynker han pan-
den og erkender, at det både er på godt og 
ondt, at han aldrig har leflet for nogen. 
men hvad skal der så til, for at blive den 
dansker, der har været involveret i flest 
forskellige danske musiksucceser i udlan-
det? For Kenneth Bager handler det om at 
tro på sig selv og sit eget projekt, og han 
er om nogen et bevis på, at det kan lade 
sig gøre at gå sin egen vej. En vej som er 
beslået med internationale hits, næse for 
forretning, melodi, originalitet og ikke 
mindst tålmodighed. 

selvtillid er det vigtigste

»Dem det lykkes for er ikke i tvivl om de-
res evner. Det er det, der skiller fårene fra 
bukkene.«

Den erfarne producer er ikke i tvivl. 
Selvtilliden er helt afgørende, for succesen 
og det tager ham ikke mere end 10  
minutter at se ’det’, når ’det’ er der.

»Alle professionelle er lyn skarpe. Tag 
for eksempel Adele (engelsk sangerinde, 
red.). Ser du på de interviews hun giver, er 
der ingen slinger i valsen« siger han og 
tilføjer:

»man skal ikke gå på kompromis med 
sig selv. Selv om de sidder på pladeselska-
bet og siger, man skal tage en showhat el-
ler lignende på, så skal man ikke gøre 
det.«

et image skal være ærligt

Selv sætter Kenneth Bager sin hat, som 
han vil. Den han er kendt for at have på 
til en matchende butterfly. Også her på en 
grå tirsdag morgen, er begge dele på plads. 
Det er en del af et image, men det virker 
ikke påtaget her på tomandshånd. Netop 
den ærlighed leder Kenneth Bager også  
efter i nye artister.

»Det første jeg gør, når jeg starter et nyt 
samarbejde med en artist, er at kigge på, 
om den musik jeg har hørt lyver. Jeg bli-
ver nødt til at vide, at jeg har med en ar-
tist at gøre, hvor musik og image hænger 
sammen.« 

En dansk artist, der har fundet den sam-
menhæng? 

»Nabiha udstråler det hun er, hun er 
ægte, og hun har noget at byde på.«

tålmodighed med sin egen karriere

De artister, der arbejder med Kenneth Ba-
ger ’får lov til alt muligt og kreativ plads.’ 
For på Kenneth Bagers pladeselskab music 
For Dreams er der tid til at komme legen-
de til alvoren, selvom det er usædvanligt 
for et pladeselskab at tænke sådan. Er det 
så grunden til, at hans projekter lykkes 
med at komme gennem nåleøjet?

»Der findes ingen formel. hverken for 
strategisk marketing, musikeksport eller 
musikken. men der er grundting, man 
skal have i orden. melodien skal være ex-
ceptionelt stærk. Og så handler det om at 
være original, for så er det du laver også 
holdbart to år senere. Ligger du i slip-
strømmen på noget, der allerede eksiste-
rer, er dine chancer meget mindre.« 
men det tager tid at nå der til. Tid, som 
Kenneth Bager oplever, up and coming 
bands eller artister ofte ikke har.

»Nogle har mega travlt med karrieren, 

og det kan ikke gå hurtigt nok. men har 
de ikke tålmodighed til at udvikle sig, så 
er det i hvert fald ikke mig de skal arbejde 
med.« 

balance mellem sjov og alvor, cred’ og pop

Selvom Kenneth Bager møder velforberedt 
til arbejdsdagen med sine samarbejdspart-
nere, er udgangspunktet altid at have det 
sjovt. 

»Jeg har lært, at skal kreativiteten blom-
stre må den barnlige sjæl lukkes ud. Ikke 
noget med at sidde og bryde hovedet med 
alt muligt.«

Kenneth Bager ikke er meget for form-
ler, men hans er nu hans lig med succes. 
Og bag den er den gode melodi, selvom 
den, ifølge ham, til tider har svære kår i 
dansk musik.

»mine største succeser er baseret på den 
gode melodi. I Danmark er den generelle 
holdning at vi hellere vil være credible og 
undergrund end at lave popmusik. mange 
gange undgår bands bevidst at lave den 
gode melodi, fordi de skal være cool eller 
specielle. men prøv at hør’, selv Neil 
Young og Nirvana har popsange gemt bag 
attituden.«

guldkorn fra 
en gulddreng
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kenneth bager parkerer sin firhjulstrækker lige 

foran cafeens vindue. ved parkering forbudt. med 

en mobil i hånden. 20 minutter for sent. en af dansk 

musiks electronica pionerer, succesfuld producer  

og kronet enfant terrible er ankommet, trods stor 

travlhed, for at fortælle artisten om, hvad der  

skal til for at få kommerciel succes med musik. 



guldkorn fra 
en gulddreng

fakta

Kenneth bager - dJ, producer, pladeselskabsejer, solist. 

Som DJ en af de første til at introducere den moderne klub-
kultur med musikstilen Acid house. Idémand bag pladeselska-
berne coma (KLF, Shamen og moby) samt Flex Records (whig-
field, Tiggy, Los Umbrellos, cartoons, Infernal og DJ Alligator).

Siden 2001 har fokus været på hans music for Dreams-label, 
som blandt andet har udgivet: Banzai Republic, Bliss, gras-
skirt, Boom clap Bachelors, hess is more, Djosos Krost, Lulu 
Rouge og Aura. Som solist har han udgivet blandt andre music 
For Dreams, Fragments From a Space cadet 1 og 2.

han har desuden været vært og DJ på P3 i fire årtier, skribent 
på Ekstra Bladet og mix, instruktør på Bellevue Teatrets mu-
sikforestilling Bang, Bang a Space cabaret, hjælpedommer til 
cutfather’s solister i DR’s X Factor 2011 og grand Prix Jury 
formand i melodi grand Prix. Kenneth Bager lancerer i år som 
noget helt nyt Apple Flower Festival på Lille ø sammen med 
claus meyer.
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Flere danske virksomheder har opdaget, 
at de rigtige toner både kan styrke 
bundlinje og image. For at hjælpe pro-
cessen i gang og gøre det nemt at finde 
det rette stykke musik, udgiver DI i 
samarbejde med musikzonen en prak-
tisk guide.

Musik & Brands – en guide til virksom-
heder indeholder både inspiration, in-
formation og fakta om muligheder, 
priser og regler.

»musik taler direkte til følelserne og 
bliver allerede brugt med succes af de 

virksomheder, som er mest fremme i skoene. men der er stadig mange, der ikke  
har fået øjnene op for dette vigtige redskab, så vi håber, at vores medlemmer bliver  
inspireret af guiden og går i gang med at undersøge, hvordan de kan bruge musik-
ken«, siger branchedirektør Tom Togsverd fra DI.

musikzonen har i mere end to år arbejdet på at få mere musik i erhvervslivet, og 
ifølge netværksorganisationens direktør, Lisa Klint, kommer guiden på det helt rigti-
ge tidspunkt:

»Vi oplever en stor interesse for at bruge musik i markedsføring, men også et stort 
behov for hjælp til at komme i gang. Derfor har vi lavet denne guide, som forhå-
bentlig vil få endnu flere virksomheder til at tænke musikken ind i den overordnede 
strategi«, siger hun.

Musik & Brands – en guide til virksomheder findes på www.musikzonen.dk.

løst & facts

Artisternes a-kasse optager dimittender fra anerkendte uddannelser inden for 
vores kunstneriske områder, f.eks. musikkonservatorierne.  
husk at søge om optagelse i a-kassen senest 2 uger efter uddannelsen er slut 
ellers er det for sent at blive optaget med de lempeligere regler, hvor man  
allerede efter 4 ugers karenstid har mulighed for at få dagpenge. Ellers kan 
du først modtage dagpenge efter de almindelige vilkår, som er medlemskab  
i mindst 1 år og 1924 timers lønarbejde.

kom i a-kasse 
som nYuddannet

STRATEgI SK 
BRUg AF 
mUSI K O g LYD 
BE TALER SI g

Efter mange års arbejde i Dansk Artist 
Forbund, stopper medlemssekretær Anne 
hjort for at gå på pension.

Anne kom til Dansk Artist Forbund  
i 1989, efter mange år på de danske og  
internationale scener, cirkus og varieteer, 
som den ene halvdel af artistparret Rikki 
og Nancy.

hun har i mange af årene bl.a. været 
kendt blandt medlemmerne som en  
ihærdig og grundig administrator af de  
individualiserede rettighedspenge. Anne 
har med en særlig omhyggelighed sørget 
for, at finde frem til rettighedshavere, når 
der stod penge og ventede på dem. Der er 
ikke tvivl om, at mange vil sende hende 
en kærlig tanke, når hun nu går på pens-
ion fra den 15. maj. Anne har dog lovet,  
at forestå dette års administration af ka-
belvederlag.

Vi ønsker Anne hjort rigtig meget held  
og lykke fremover, og sender en stor tak 
for de mange år i artisternes tjeneste.

LBD 

DAFS 
MeDLeMSSeKReTæR 
gåR på penSIOn

R E D I g E R E T  A F  D O R T h E  V I N c E N T z E N
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g R ATI S AD gANg TIL 
AR BE JD ERm USEET
det historiske arbejdermuseum i københavn viser 

meget levende hverdagslivet som det blev levet  

af almindelige mennesker. oplev og gense stuer,  

forbrugsgode og hverdagsstemninger i museets  

udstillinger.

 

 

medlemmer af Dansk Artist Forbund får gratis 
entré til Arbejdermuseet & Arbejderbevægel-
sens Bibliotek og Arkiv. 

rabatten indeholder

•  gratis adgang for medlemmer, ægtefælle  
og børn

• gratis kaffe med Rich´s
• sodavand til børnene

Tilbuddet gælder både de faste udstillinger og 
særudstillingerne. 
gratis adgang fås ved at fremvise medlemskort 
til Dansk Artist Forbund.
Arbejdermuseet ligger i Rømersgade nr. 22,  
København K og har åbent alle ugens dage 
klokken 10-16.

Kommende 
runde 
Fødselsdage

40 år 

Trine Refsgaard 15/6
Thomas Larsen 21/6
Ida Bregninge 26/6
Nanna Larsen 27/6
Lasse Lorentzen 6/7
cecilia Krill 16/7
Sebastian Klein 20/7
Billie Koppel 7/8
Rikke Lie Flensburg 14/8
Sofie Bonde 20/8
mark Solborg 24/8
Kaya Brüel 30/8

50 år

Bettina Arli 5/6
Louis A. w. Nitz 6/6
Akinyi mary Nyawade 16/6
Tina Buchholtz 25/6
Susanne maniquaire 30/6
henrik Paludan 7/7
Jens Rud 19/7

60 år

Edward Ntemi 14/6 
helge Solberg 9/7
marianne Rom 13/8

70 år

Franz Beckerlee 15/8
David garriock 21/8

75 år

wladimir herman 13/6
James Rasmussen 30/8

80 år

Lucy Albrecht 19/8

døde

Anne marie Steen

DAFS 
MeDLeMSSeKReTæR 
gåR på penSIOn

R E D I g E R E T  A F  D O R T h E  V I N c E N T z E N
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løst & facts

Fusion af dansens hus 
og dansescenen 
i dansehallerne

De to institutioner Dansens hus og Dan-
sescenen er samlet til én institution under 
navnet Dansehallerne. 

Dansehallerne bliver et center og  
arbejdsplads for det professionelle danse-
miljø, der udbyder en stor buket af akti-
viteter. Det omfatter forestillinger, work-
shopper, træning, udviklingsprojekter for 
koreografer, festivaler, turneproduktion, 
informationstjeneste, danseinitiativer for 
børn og unge samt en aktiv indsats for at 
bringe større befolkningsgrupper ind som 
publikum og deltagere.

Kultur- og fritidsborgmester Pia Aller-
slev siger: »med Dansehallerne får Køben-
havn et samlet center for moderne dans 
med en mere robust økonomi og en bedre 
udnyttelse af lokalerne. Fusionen af Dan-
sens hus og Dansescenen er virkeliggørel-
sen af visionen fra den fysiske sammen-
lægning i 2009. Jeg er overbevist om, at  
fusionen – også kunstnerisk – vil styrke 
dansemiljøet.«

medvirkede du i tv eller film sidste år? 

så har du sikkert ret til at få kabel-

vederlag for visningen.

Du kan have medvirket som sanger, musiker eller artist i et tv-program. Eller som 
dubber eller skuespiller i spillefilm eller reklamefilm. Du skal bare indsende kopi-
er af dine kontrakter for 2011 inden den 15. juni i år. Så kommer dine kontrakter 
med i fordelingen af rettighedspengene hos både Filmex og Performex, som kom-
mer til udbetaling i slutningen af 2012. 

Du skal indsende kontrakter på følgende typer produktioner:

tV-produktioner og spillefilm

husk samlet honorar, hvis det ikke fremgår af kontrakten

dubbing

husk en opgørelse over hvad du har tjent på hver produktion både studiehonora-
rer og udnyttelseshonorarer. Indsend evt. dine tidsforbrugsopgørelser, der viser 
hvor mange sessions og timer, du har haft.

reklamefilm

Kontrakten skal indeholde både studiehonorar, udnyttelseshonorar og evt. antal 
spots, hvis der er flere.

bandmedlem eller musiker

Er du bandmedlem eller musiker, kan du indsende en fortegnelse over hvilke TV-
job, du har haft i 2011 med oplysninger om honorar, hvilke bands og udsendelser, 
det drejer sig om og hvilke andre bandmedlemmer, der i øvrigt medvirkede på på-
gældende job. Du kan også benytte ’tro og love erklæringen’ som du finder på 
www.performex.dk under ’Penge sådan’.

Send kopier af dine kontrakter til Dansk Artist Forbund, Dronningensgade 68, 
1420 Kbh. K. har du spørgsmål, eller er du i tvivl om din optræden er omfattet, så 
kontakt Anne hjort på ah@artisten.dk eller tlf.33 32 66 77. 

Performex er stiftet af bl.a. Dansk Artist Forbund og Dansk musiker Forbund for  
at sikre alle musikere, sangere osv. vederlag for retransmission på lige vilkår og 
baggrund af deres faktiske medvirken.

Filmex fordeler betaling for videreudnyttelse af præstationer på tv, film, cd-rom,  
video, internet osv. Filmex er stiftet af Dansk Skuespiller Forbund og forvalter de 
udøvende kunstneres ophavsrettigheder, herunder medlemmer af Dansk Artist 
Forbund 

S END TV-  Og FILm KONTRAKTER 
Og FÅ UDBETALT KABELVEDERLAg

Still going WRONG kan opleves i Dansehal-
lerne i juni måned. I forestillingen søger fem 
dansere lykken i perfektionen men finder glæ-
den i de fejl, der skaber uforudset liv.
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Torsdag den 23. august fejrer Dansk 
Artist Forbund traditionen tro som-
merfest!
Sæt derfor kryds i kalenderen, så du 
ikke går glip af festen hvor kollega-
er og venner af huset mødes til mad 
og underholdning.
Vi glæder os til at se dig!

eksperimenter 
og netværk 
Statens Kunstråd har fremlagt handlingsplanen for 
hvordan rådet vil fremme udviklingen af kunsten  
i de kommende tre år. Rådet sætter fokus på både 
mangfoldighed, eksperimenter og netværk og det 
gælder både for kunsten i Danmark og dansk kunst  
i udlandet frem til 2015. 

rådet vil blandt andet:

•  Støtte kunstneriske eksperimenter – især  
eksperimenter, der foregår i samspillet mellem 
kunstarterne

•  Sikre mangfoldighed – bidrage til, at kunstnere kan 
udvikle deres praksis, uanset social eller kulturel 
baggrund

•  Styrke den digitale formidling af kunst – ved at 
støtte eksperimenter med nye formidlingsformer  
på nettet.

•  Arbejde for at fremme produktion og formidling  
af kunst i hele landet 

•  Fastholde et skarpt fokus på børn og unge og deres 
møde med kunst og kunstneriske værktøjer

•  Fremme netværksdannelser – samarbejder mellem 
kunstnere, kunstformidlere og kunstinstitutioner

•  Understøtte projekter, der udvikler kunstmiljøernes 
internationale netværk

Statens Kunstråd omfatter både selve rådet og  
udvalgene for billedkunst, international billedkunst, 
litteratur, musik og scenekunst.

NY TVæRgÅ E NDE 
PU LJ E  I  STATENS 
KU NSTRÅD
 
Statens Kunstråd har skabt en ny pulje, hvor professionelle kunstnere og 
kunstnergrupper, institutioner og festivaler kan søge om tilskud til ud-
viklingsforsøg og eksperimenter på tværs af genrerne.
Puljen har fået navnet Den tværæstetiske pulje, og har til formål at støtte 
projekter som:
•  Produktioner eller projekter der kobler flere kunstarters udryk til et 

nyt samlet udtryk 
•  Festivaler eller lignende, der formidler mere end en kunstart 
•  Udvikling af eksperimenterende og nye samarbejdsmodeller  

(laboratorier)
Puljens næste ansøgningsfrist er den 1. september 
 

aktualitetspuljen er nedlagt

Der er sket større forandringer i scenekunstudvalgets støtteuddelin-
ger. Der er kommet nye frister for hoveduddelingen og her kan man 
søge tilskud to gange årligt  til både små og store projekter, og projek-
ter med kort og lang tidshorisont. Scenekunstudvalget har derfor be-
sluttet at der ikke længere er behov for aktualitetspuljen, som kun til-
delte mindre tilskudsbeløb. Puljen er nedlagt og midlerne indgår nu i 
scenekunstpuljen til børn og voksne.

Vi ses til 
sommerfest 
den 23. august
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løst & facts

3/9: musik, lyd og forestilling

v/ Sture Ericsson – den 3., 4., og 5. september
I workshoppen bliver der arbejdet med improvisation, udtryk 
og kortere kompositioner, i samspil med artisternes bevægel-
ser og udtryk.
4/9: dans med flow og fart

v/ gaardbo Dans – den 4. september til 27. november  
Dansetræning med fart, styrke og flow, supermusik og danse-
lyst. Træningen er åben for alle, og giver forbedret kondition 
og styrke. 
11/9: tjekket leadsheet

v/ Thomas Ovesen – den 11. og 18. september 
Til sangere og sangskrivere, som ønsker at blive bedre til at 
notere deres sange. Et godt leadsheet, gør samarbejde og ak-
kompagnerer godt lettere.
24/9: mastering skills

v/ Jørgen Knub – den 24. & 25. september 
Få opfrisket grundprincipperne bag en god master på dette to-
dages kursus der omhandler teknikker og ikke mindst æstetik 
i arbejdet med analog og digital lyd. 

3/10:  pro tools

v/ Johnny Stage – den 3., 4., 10., 11. oktober 
Let og forståelig gennemgang af Pro Tools, så du nemt og hur-
tigt kan indspille og få det kreative i fokus. 
1/11: træk det fra i skat

v/ Bent malinovsky – den 1. november  
Få gode råd, til hvordan du som lønmodtager og honorarmod-
tager udfylder selvangivelsen, og en regnskabsmodel til at 
lave eget regnskab efter.
3/11: positiv feedback

v/ Lene Kobbernagel – den 3. november
Anerkendende feedback er en væsentlig me-
tode til at stimulere en fri og personlig 
kunstnerisk udvikling hos dine elever.  

Se alle kurserne på www.artisten.dk

         Læs mere om DAFs kurser i efteråret

efterårets kurser i dansk artist forbund

Den store forårsuddeling er afsluttet og Statens 
Kunstfond har givet arbejdslegater, rejselegater og 
treårige arbejdsstipendier til kunstnere inden for lit-
teratur, billedkunst, musik, scenekunst, film, arkitek-
tur, kunsthåndværk og design. 

Det tre-årige arbejdsstipendiet uddeles til kunstne-
re, der har gjort sig særligt bemærket, og det gælder 
bla. Qarin Kristina wikström. I begrundelsen for til-
delingen fremhæver Kunstfonden Qarins talent og 

ihærdige arbejde med at skabe personlig musik. 
»Der er i hendes musik et stort mod til at lege med 

og udfordre formerne og de musikalske traditioner. 
hun er en herlig vanvidspoet, der med både følsom-
hed og voldsomhed brænder igennem på en scene. 
Der er en stramhed i kompositionerne og indimellem 
nogle virkelig sære detaljer, som alligevel fremstår 
fuldstændig overbevisende, idet de virker helt tilsig-
tede, og rummer en egensindig musikalsk logik.« 

27  KUNSTNE R E  FÅR ARBEJ DSRO AF STATENS  KUNSTFOND

solister kan få støtte til internationale aktiviteter i 2013

Som noget nyt, har musikudvalget under Statens Kunstråd åbnet adgang  
for solister i en pulje, der ellers har været forbeholdt orkestre og bands.  
Allerede ved næste ansøgningsfrist den 15. august 2012, kan solister med  
international koncertvirksomhed, søge støtte fra puljen med navnet  
’Orkestre, bands, kors og ensemblers virksomhed’. 

Det er musikudvalgets ønske at styrke mulighederne for solister, der  
arbejder på et højt kunstnerisk internationalt niveau.

Læs og ansøg på www.kunst.dk/kunststoette. 
Næste ansøgningsfrist 15. august 2012.

Chris Minh Doky kan opleves live i Tyskland, Schweiz 
og Italien i juli måned.
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svært at bevise dårlig lyd

med stigende billetpriser, er der god grund 
til at sætte koncertgængerens oplevelse af 
lydkvalitet centrum.  Interesseorganisatio-
nen for Festivaler og Spillesteder, Dansk 
Live og Roskilde Festival arbejder sammen 
med Dansk Lydteknologi for at forbedre 
livelyden. En af de nye muligheder er en 
slags smiley-ordning, som forbrugerne kan 
orientere sig efter. »Som det er nu, er det 
svært for forbrugeren at holde bevisbyr-
den for dårlig lyd. En ting er, hvis man 
sad på for eksempel sæde 7E, og der var 
en stolpe foran. Noget andet er, hvis du 
kommer og siger: Jeg synes lyden var dår-
lig! siger Jan Larsen, direktør for Dansk 
Lydteknologi, efter netværkets seneste 
konference.

 »Ved at være med til at måle, optimere 
og certificere koncertrummene, kan vi bi-

drage til at sikre kvaliteten af gode kon-
cert- og lydoplevelser. Ikke mindst kan 
netværkets store faglighed komme i spil  
i de certificeringer af spillesteder; en slags 
smiley-ordning, er et af de ønsker, som er 
kommet frem« forklarer han.

certificering af koncertrum

Annette Borg fra Slagelse musikhus og 
medlem af Dansk Live, er en erfaren lyd-
tekniker og hun står også klar til at byde 
en smileyordning velkommen.  
I første omgang kan ordningen bruges af 
branchen selv:  

»musikere og teknikere, der turnerer 
meget, har selv deres idéer om, hvilken 
slags musik, der bedst kan lade sig gøre i 
hvilke rum. For eksempel er det ikke helt 
så fedt at spille techno, som det er at spil-
le cello i Slagelse musikhus. Den viden 

kan en certificering være med til at samle. 
Når det gælder forbrugeren, ser jeg en cer-
tificering som et redskab i forhold til mar-
kedsføring af ’high class’ kunstnere.  
»I skal opleve lige netop denne her kunst-
ner i netop det her rum. For netop det her 
rum med netop det her udstyr ved vi,  
gennem certificeringen, er oplagt til netop 
denne slags musik.« 

måling af udendørs lyd

Dansk Lydteknologi har gennemført tests 
og indsamlet viden over en årrække, bl.a. 
på sidste års Roskilde Festival, hvor 60 
personer målte den objektive kvalitet for-
an Orange Scene og trænede eksperter 
målte den oplevede lydkvalitet. Arbejdet 
med at undersøge og dokumentere live-
lyden fortsætter på dette års Roskilde  
Festival.

Sm ILEY  T IL 
gO D  LIVE LY D 

Lyden af Souvenirs på vej til Slagelse Musikhus: Sofie Bondes 
sopran, Nils Torps guitar og Klaus Pindstrups violin 

når koncertgængeren løser en billet, er det ikke kun artistens perfor-

mance, der betales for. den tekniske gengivelse af kunstnerens arbejde, 

lydanlæggets enheder og dimensioner i forhold til koncertsalen eller 

scenepladsen, er en vigtig del af oplevelsen. efterårets kurser i dansk artist forbund

27 KUNSTNERE FÅR ARBEJ D SRO AF STATE NS KUNSTFOND

A F  D O R T h E  V I N c E N T z E N
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Da Brian Risberg i 2008 indgik et samarbejde med en booker, var 
det tanken at der skulle laves et samarbejde om management, 
men det blev aldrig formaliseret. Den netop afgjorte sag mellem 
Brian og hans booker, drejede sig om hvorvidt bookeren egentlig 
fungerede som manager og hvilken betaling han skulle have for 
sit arbejde. Dansk Artist Forbunds chefjurist, Neel Lykkegaard 
Andersen, vurderede at der ikke var grundlag for kravet, og  
forbundet gik ind i sagen, der nu er afsluttet med to domme, til 
Brian Risbergs fordel.  

sagen kort

I forbindelse med sangeren Brian Risbergs liveoptræden i 2008 og 
2009, blev honorarerne i første omgang indbetalt til bookeren. 
Derefter skulle bookeren afregne de medvirkende, og udbetale 
det resterende beløb til artisten, fratrukket provision. men på 
trods af rykkere, kom Brians aflønning ikke til udbetaling, og en 
inkassosag blev indledt. herfra udviklede det sig til en egentlig 
sag, fordi bookeren havde en anden opfattelse af hvor meget han 
skulle have i honorar. Denne mente, at der udover booking, også 
var indgået aftale om, at han skulle være manager, og at han der-
for havde krav på provision af Brians indtægter fra Koda, NcB og 
gramex. Bookeren ville ikke afregne Brian for de mange liveop-
trædener, før han havde fået oplysning om disse indtægter. 

principiel sag om aftale

Brian Risberg er meget tilfreds med at retten har fastslået at der 
ikke var en aftale om management, og han håber at andre også 
kan lære af sagen.

»For mit vedkommende er det blevet en principiel sag, som  
viser vigtigheden af at man er opmærksom på aftaler og rettig-
heder. Først og fremmest skal man få sine aftaler ned på papir og 
aldrig vide sig for sikker på et samarbejde, for folk har forskellige 
fortolkninger af hvad der er aftalt.« Et andet princip som Brian 

lægger vægt på, er at værne om sine rettigheder. I mange år har 
det været almindeligt at bruge rettighedsandele som betaling,  
f.eks. til en manager, men det mener Brian Risberg at man skal 
overveje nøje. 

»Artistens rettigheder er personlige, og man bør som udgangs-
punkt ikke dele ud af betalingen for brugen af dem. Jeg synes der 
har været en tendens til at ’rutte lidt med rettighederne’. Det er 
en indtægt der er forbundet med artistens kerneydelser, altså vo-
kal/instrument eller sangskrivning, og det er et kunstnerisk ar-
bejde som ingen andre kan gøre for én. med f.eks. royalties er det 
en anden sag, for de hænger sammen med pladesalget. Det er i 
artistens, managerens, og pladeselskabets interesse at skabe mere 
salg, så dem synes jeg godt man kan bruge i forhandlinger sam-
men med indtægter fra live jobs, merchandise osv.«, lyder det fra 
Brian Risberg der understreger at han, på trods af en lang og hård 
sagsbehandling, er glad for sammen med DAF at have kunnet 
forsvare sine rettigheder og dermed ikke får trukket noget ned 
over hovedet.
 
samarbejde betyder ikke management

Dommen fra Landsretten fastslår, at bookeren, uanset en skrifte-
lig aftale, havde lavet managementarbejde for Brian Risberg, men 
at det ikke var bevist at Brian Risberg havde accepteret, eller for-
ventet, at bookeren havde ret til dele af artistens indtægter fra 
Koda og NcB. Bookeren havde tidligere fremsendt en manage-
mentaftale, som Brian Risberg ikke havde ønsket at skrive under 
på. hos Dansk Artist Forbund glæder chefjurist Neel Lykkegaard 
Andersen sig over sagens resultat, og hun mener det er vigtigt at 
få statueret, at selvom parterne samarbejdede om liveoptræden, 
så medførte det ikke automatisk, at den ikke-underskrevne kon-
trakt var gældende.

»Sagen understreger endnu en gang, at det er vigtigt at lave 
kontrakter, der tydeligt beskriver forpligtelser og afregning, når 

2xmedhold
til 
daf−medlem

A F  D O R T h E  V I N c E N T z E N
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man som artist indgår i et samarbejde. Selvom samarbejder uden 
papir ofte kan fungere, kan det også give sager som denne, hvor 
man ikke er helt enige om, hvad der er aftalt, og det kan blive et 
dyrt bekendtskab« siger Neel. hun forklarer, at der ofte kommer 
sager til den juridiske afdeling i Dansk Artist Forbund, hvor to 
parter er uenige om, hvad der reelt er aftalt. Derfor anbefaler for-
bundet også at der laves en skriftelig aftale, inden et samarbejde 
indledes.

Klar dom: ingen dokumentation

Både Københavns Byret og Landsretten lagde artistens forklaring 
til grund om, at denne ikke havde indgået en kontrakt om ma-
nagement. Bookeren blev herefter dømt til at udbetale Artistens 
tilgodehavende med tillæg af procesrente. Endvidere skulle booke-
ren betale sagens omkostninger til Dansk Artist Forbund. Sagen 
blev ført af advokat Tom Buhmann både i Byretten og Landsretten 
og begge steder fik Brian Risberg og Dansk Artist Forbund med-
hold.

da sangeren og sangskriveren brian risberg, med artistnavnet 

bryan rice, blev uenig med sin booker om hvilket arbejde bookeren 

skulle betales for, gik han til dansk artist forbund for at få 

afklaret sine rettigheder og udbetalt sine tilgodehavender. sagen 

endte både i byretten og landsretten, og begge steder fik brian 

og dansk artist forbund medhold. 
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Der står meget på spil for kunstnere, og derfor kan det være en 
svær og kompleks opgave at lede dem, fastslår cand.merc., ph.d. 
helle hein, som har forsket i ledelse i kreative miljøer over en  
årrække.

»Kunstnere prøver at skabe noget, der giver livsmening for an-
dre, og når det ikke lykkes oplever de det jeg kalder den lille død. 
En skuespiller går ikke uforandret hjem fra en forestilling hvor 
tingene ikke er lykkedes. Det sætter sig dybe spor.«

de 3 p’er og lønmodtageren

På baggrund af et omfattende feltarbejde i bl.a. Det Kgl. Teater 
har helle hein identificeret forskellige medarbejderarketyper. Af 
natur er vi alle en af de 3 P’er: primadonnaen, præstations-trippe-
ren (ekstrovert eller introvert) og pragmatikeren, og den bedste 
arbejdsplads består af en god blanding af de 3 typer. Den fjerde 
arketype er lønmodtageren. hvor de 3 P’er primært motiveres af 
indre faktorer, motiveres lønmodtageren af ydre forhold som løn 
og frynsegoder. Der er ifølge helle hein ikke nogen, der er løn-
modtager af natur, men hvis man ikke bliver mødt og forstået 
som den arketype man er, kan især primadonnaer begynde at op-
føre sig som lønmodtagere på grund af frustration og demotivati-
on.

»På Det Kgl. Teater var der bekymrende få primadonnaer. Pri-
madonnaer føler et kald og stræber efter den højeste standard og 
at gøre en forskel i en højere sags tjeneste. hvis du føler du bliver 
forhindret i det, eller din leder ikke forstår, at det er det, du går 
på arbejde for, så reagerer en del ved at forholde sig til arbejdet 
som lønmodtagere og gammeldags tillidsrepræsentanter,« siger 
helle hein.

den misforståede primadonna

Primadonnaer stemples ofte som barnlige, selvhøjtidelige, hyste-
riske og ledelsesresistente, hvor de måske bare prøver at forsvare 
den højere sag. Og ifølge helle hein er der en generel mangel på 
ledere, der forstår primadonnaer.

»hvis jeg spørger primadonnaer i kunstens verden, hvem de 
bedste instruktører eller ledere de nogensinde har haft er, så pe-
ger de tilbage på de samme meget få personer. Der sker præcis 

det samme, når jeg spørger professionelle fodboldspillere, der er 
primadonnaer. De peger alle tilbage til den samme ene fodbold-
træner.«

Det er problematisk, fordi primadonnaer sammen med intro-
verte præstations-trippere er de mest kreative og innovative med-
arbejdere. Dermed er de organisationens vigtigste aktiv, og de har 
brug for, at ledelsen skærmer dem og taler og argumenterer min-
dre ud fra budgetter, logistik osv. og mere ud fra visioner og vær-
dier.

»Der må ikke gå drift i den, så man som leder lyder som en ta-
lende regnemaskine hver gang man åbner munden. man må også 
tale om den højere sag og have den dybe forståelse og respekt for, 
hvad der er på spil for medarbejderne.«

passionen og søgen efter det ultimative

Teaterdirektøren for Fredericia Teater Søren møller peger på, at 
der ligger en accept af, at passionerede ledere råber og skriger af 
medarbejderne, når det drejer sig om kunst. »Kunst er en søgen 
efter det ultimative, så man skal stille store krav,« siger han.  
men selvom det er vigtigt at bevare passionen, er det psykiske  
arbejdsmiljø ifølge Søren møller helt afgørende.

god 
Primadonnaledelse 
giver bedre 
kunst A F  K J E L D  R O E S g A A R D

de 4 medarbejdertyper:

•  Primadonnaen motiveres af et kald og en søgen efter  
mening.

•  Præstations-tripperen findes i to varianter. Den introverte 
motiveres af at knække en faglig nød, hvor den ekstroverte 
motiveres af prestige, udviklingsmuligheder og offentlig  
anerkendelse.

•  Pragmatikeren motiveres af godt udført arbejde og balancen 
mellem arbejde og privatliv.

•  Lønmodtageren motiveres af løn, retfærdighed, frynsegoder, 
frugtordning, pension mm.

Især primadonnaer og introverte præstations-trippere har 
brug for skærmende lederskab, inspiration, generøsitet og 
visioner. Dette vil dog ikke skade de andre grupper.
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»hvis man kan motivere og inspirere, frem for at skræmme  
nogen i mål, så opnår man bedre resultater. man skal som leder 
gøre sig bevidst, at man er leder. hvis jeg råber højt af nogen,  
risikerer jeg at ødelægge nogle vigtige psykiske og selvværds-
mæssige forudsætninger for at skabe det ultimative resultat.«

I sit ledelsesarbejde tror Søren møller meget på at skabe meget 
konkrete og tydelige rammer for medarbejderne samtidig med, at 
der er et frirum, hvor ikke for meget er givet på forhånd, og hvor 
kreativiteten kan få lov til at udfolde sig.

balancen mellem primadonna og pragmatiker

Søren møller genkender helle heins 4 arketyper, og prøver selv 
at balancere mellem pragmatikeren og primadonnaen.

»Som leder af en kunstnerisk virksomhed er man nødt til at 
have en primadonna i maven og forstå, at der ligger et kald, og at 
noget er større end én selv. Ellers når man simpelthen ikke ind 
til kernen af, hvad det er for en virksomhed man driver. Skis-
maet ligger i, at jeg meget tit må over og være pragmatiker, 
for der er mange ender, der skal nå sammen.«

I erkendelse af at kunsten ikke altid trives bedst 
mellem kl. 8 og 16, forsøger han hele tiden at 

tilpasse kunstens virkelighed til overens-
komstaftaler, prøvetider mm. Det er ikke 
den mest spændende del af jobbet, men 
den er nødvendig:

»Den værste fælde at falde i er at 
mene, at ’hvis du arbejder som kunst-
ner, arbejder du med det, du er mest 
glad for, og så er det jo ikke et rig-
tigt arbejde.’ Det er dybest set det 
samme som at sige, at kunstnere 
ikke har ret til samme arbejdsfor-
hold som andre mennesker,« siger 
Søren møller.

arbejdet med at lede kunstnere bliver ofte beskrevet som 

et minefelt med store følelser, og hvor store egoer strides. 

ledelsesforskeren helle hein har sat nye ord på fagområdet 

og redefineret primadonnabegrebet, og i fredericia stræber 

teaterdirektør søren møller efter at give både klare rammer 

og god plads når han leder kunstnere.

Teaterdirektør for Fredericia Teater 
Søren Møller i samtale.

H
elle H

ein forsker i ledelse af kreative.
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Bryder du dig ikke om eventuelle uventede overraskelser, hvis du 
bliver ledig og skal søge dagpenge, er det en god idé at afklare 
din status hos din a-kasse før det bliver aktuelt. 

hvilke jobs og indtægter hører til under selvstændig 

bibeskæftigelse?

Skriver du musik, tekster, bøger eller udgiver plader i begrænset 
omfang og for egen regning og risiko, så vil det i reglen betyder 
at du er selvstændig bi-beskæftiget. hvis du har flere aktiviteter, 
vurderes de hver for sig. 

modtager du indtægter i forbindelse med ophavsrettigheder,  
f.eks. licensafgifter, biblioteksafgifter, NcB, KODA og gramex, så 
kan der være tale om selvstændig bi-beskæftigelse.  Du bør der-
for oplyse dette til a-kassen. 

Visse former for støtte kan også give anledning til en vurde-
ring af, om du er selvstændig bi-beskæftiget. 

hvis du har en hjemmeside, hvor du sælger cD’er, mechandise 
eller undervisning, anses det for at være selvstændigt arbejde.  
A-kassen vurderer da om der er tale om selvstændig virksomhed 
som hovederhverv eller som bibeskæftigelse.

hvem bestemmer om en kunstner er selvstændig bi-beskæftiget?

I relation til dagpenge er det altså a-kassen der vurderer din  
status.  Retten til dagpenge er begrænset til 78 uger, som selv-
stændig bi-beskæftiget. Derfor skal a-kassen vurdere alle dine  
aktiviteter og indtægter.  

SKAT eller den kommune du bor i (hvis du søger sociale ydel-
ser) kan opfatte din status anderledes. Vær derfor meget opmærk-
som på, hvordan du indberetter indtægter og evt. fradrag til 
SKAT. Benyt forbundets skatterådgivning, hvis du gerne vil sikre 
dig, at dine skatteindberetninger er i overensstemmelse med din 
status i a-kassen. 

 

ER DU BI-
BESK æFTIg ET 
UDEN AT 
VIDE DET?
mange kunstnere der er medlemmer af en a-kasse, falder ind under 

kategorien ’selvstændig bi-beskæftiget’ uden selv at vide det.  

en del af deres indtægter kommer nemlig fra aktiviteter, der 

oftest opfattes som selvstændig virksomhed. 

 

A F  D O R T h E  K O R F I T z E N  O g  m A R I A N N E  h O L B æ K

husk også

•  Du skal huske at skrive den arbejdstid du bruger på dit 
selvstændige arbejde på dagpengekortet, også selvom den 
ligger udenfor normal arbejdstid. 

•  Selvstændig bi-beskæftigede skal som ledige stå fuldt til  
rådighed for arbejdsmarkedet – 37 timer pr. uge.

•  Du har generelt oplysningspligt til a-kassen om enhver 
form for arbejde eller indtægt, mens du er ledig.

•  Du kan altid ringe til a-kassen og få vejledning, hvis du er  
i tvivl.
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Åben træning er sikkerhed frem for alt,
og foregår under artisternes kyndige vejledning og opsyn.
Brug af trampolin kræver certifikat.
Al træning kræver egen ansvarsforsikring.

For medlemmer af Ørkenfortet, 
koster det 25 kr. pr. gang.
Se mere om medlemskab og vores andre 
aktiviteter på:

afuk.dk/ørkenfortet

artistannonce.indd   1 1/9/12   2:05 PM

Få det hele hos total-leverandøren 
med det rette know-how og den 
høje kvalitet... - det betaler sig. 

Bemærk venligst vor nye besøgsadresse:

Personlig service, tryghed, leveringssikkerhed!

Malmøgade 2. 2100 Kbh. Ø
• • •

Vis-a-vis “Østre Anlæg”

Tel  33 12 30 12
Mail info@dancd.dk

 

CD • DVD • VINYL
P R O D U C T I O NVINYL  CD

Som indspillet musik skal lyde!

CD • DVD • VINYL • MASTERING • DESIGN • TRYK

&
Artisten.Jan.12.indd   1 05/01/12   17.03

Book en tid på
sb@bregendal-coaching.dk 
eller se mere på 
bregendal-coaching.dk

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.

brancherådgiVning

blix management

nørregade 41, (ved nørreport) 1165 København K. 

telefon 40855584 

e-mail: henriette@blixmanagement.com

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.
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BESPARELSER OG TILBUD
MED DIT LO PLUS KORT

Læs mere på loplus.dk/tand

LO PLUS 
TANDFORSIKRING
Det kan være rigtigt dyrt at gå til tandlæge. Især hvis du 
skal have nogle større behandlinger såsom rodbehandling, 
plastfyldning, kroner, broer eller implantater. Derfor tilbyder 
vi nu LO Plus Tandforsikring til alle medlemmer af Dansk 
Artist forbund.

Tandforsikringen koster 620 kr. om året. 
Den dækker tandlægeudgifter op til 30.000 kr. om året. 
Du skal dog selv betale de første 3.000 kr. 

4 % RABAT PÅ ALLE REJSER 
HOS FALK LAURITSEN

BRILLER TIL ENHVER SMAG 

Bestil den perfekte som-
merferie for hele familien.

Falk Lauritsen har rejser 
til hele den store verden. 
Fra eksotiske Sydafrika 
til farverige Indien, USA 
eller ferieklassikere som 
Italien, Spanien eller Græ-
kenland. Mulighederne er 
mange. 

Du får 4 % rabat på alle 
rejser.

Læs mere på loplus.dk/falklauritsen

4 %
RABAT

Læs mere på 
loplus.dk/synoptik

Hos Synoptik har de øje for detaljerne 
og kan guide dig frem til de briller, 
som klæ’r dig bedst.

Få min. 10 % rabat på de farve-
rige og lækre kollektioner fra 
Tommy Hilfi ger eller Marc 
by Marc Jacobs i Synoptik. 
Start med en certifi ceret 
synsprøve.

10 %
RABAT

Få også rabat hos Dyrup 15-25 %, Tivoli 15 %, Bakkens Perle 9 %, Inspiration 6 %, ComputerCity 4,5 %   
SE FLERE PÅ LOPLUS.DK

NYHED

1204717 LO Plus annonce DAF 210x275mm.indd   1 02/05/12   13.20
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 a-kassen infor m e r e r 

genopretningsplanen der halverede dagpengeperioden, gav de  
ledige mavesår. men nu er der godt nyt til dem, der risikerer at 
miste dagpengeretten. For nu er det vedtaget, at dagpengeperio-
den bliver forlænget med ét halvt år for nogle af de ledige, der 
mister dagpengeretten i 2. halvår 2012.

Det betyder, at nogle af de ledige, der ellers stod for at miste 
dagpengeretten, får et pusterum.

Forlængelse omfatter også medlemmer, der er blevet ledige  
efter den 1. juli 2010 og mister dagpengeretten i 2. halvår 2012.  
De medlemmer af Artisternes A-kasse der bliver berørt af dette, 
bliver kontaktet direkte af a-kassen, formodentlig i slutningen  
af maj eller starten af juni måned 2012.

Som vi tidligere har omtalt her på siderne, henter vi nu oplys-
ninger om timer og lønindtægter på E-indkomstregistret.

Samtidig udtrækker Pensionstyrelsen løbende sager, og man 
kigger på hvad der er indberettet fra arbejds giver, sammenholdt 
med det medlemmerne har skrevet på dagpengekortene. Derfor 
beder vi jer om at være ekstra omhyggelige når I skriver løn og 
timer på kortene.  
husk at skriv de dage på, hvor der er arbejdet og ikke det tid-
punkt hvor lønnen udbetales.

hvis der er fejl i oplysningerne fra arbejdsgiver er det jer selv 
der skal bede om at få det rettet. Det er derfor en god ide, at  
huske arbejdsgiveren på at få arbejde, løn og timer indberettet 
korrekt.

Dagpengekortene bliver trukket ud til tjek, når man har  
været tilmeldt Jobcenter i alle 13 uger i et kvartal. 

Der er ikke ændret i reglerne om hvornår man skal meddele  
ferie, hvis man er ledig.  Det er stadig 14 dage før, til Jobcenter, 
og senest dagen før til b-fa.dk, hvis der skal udbetales feriedag-
penge. husk at egen optjent ferie skal afholdes først, eller i for-
bindelse med feriedagpengene.

Send også gerne besked til os om sommerferien i god tid, da vi 
jo også holder ferie og i perioder er ganske få på arbejde.

I slutningen af april blev der lagt meddelelse ind på bf-a.dk om 
hvor mange feriedagpenge medlemmerne har ret til i det nye  
ferieår.

Alle har ligeledes modtaget brev fra vores tidligere samarbejds-
partner, hK, med oplysninger om en del af feriedagene.

Vi har fået spørgsmål om hvorfor antallet af dage ikke stem-
mer overens med hvor mange dage der i virkeligheden er optjent 
ret til. Forklaringen er, at vi pr. 1.9.2011 fik gik fra hK til BFA 
som vores partner i a-kassen. De 4 måneder fra 1.9 – 31.12 i den 
nye a-kasse, er ikke med i hK’s opgørelse. På b-fa.dk kan antallet 
af feriedagpenge ses i punktet: breve fra a-kassen. Der bliver ikke 
sendt almindelige breve ud.

•  Som noget nyt kan man nu benytte NemID i stedet for pin-
kode, når der skal tastes dagpengekort og andre blanketter. Der 
er ganske mange medlemmer som glemmer deres pinkode og 
derved bestiller en ny, og det er rigtig dyrt i porto. 

•  hUSK at gå i selvbetjening som første punkt når I skal indsen-
de blanketter ellers kommer I hen til de gamle papirblanketter 
og de bliver ikke vedligeholdt. Ring gerne til os hvis der er pro-
blemer med at indsende. 

•  hvis I bruger ’pinkode’ og er kommet til at taste forkert 3 gan-
ge, så låser den og i kan ikke komme videre. I stedet for at bede 
om ny kode, så kontakt os, da vi kan låse den op igen.

dagpengeperiode forlænget et halvt år tjek ferie/feriedagpenge for 2012/2013

e-indkomstregistret nyt på bF-a.dk

meld ferie i god tid

A F  m A R I A N N E  h O L B æ K
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 a-kassen infor m e r e r  a-kassen infor m e r e r 

5. marts 2012 er a-kassens pligt til afholdelse af sygesamtaler 
blevet afskaffet. Der er ikke ændret i, at man stadig skal mel-
de sig både syg og rask på Jobnet.

Vi opfordrer til, at man er meget omhyggelig med at få re-
turneret det brev der kommer fra kommunen, så de har det 
senest 1 uge efter første sygedag. I modsat fald kan det koste 
sygedagpenge, da kommunen så først udbetaler fra de har 
mod taget brevet og ikke fra den dag sygemeldingen er sket.

Reglen om, at ledige skal aktiveres, uanset at de er på vej til-
bage i job, bliver nu afskaffet.

Beskæftigelsesminister mette Frederiksen har fremsat et  
lovforslag, som gør op med en af de regler, der har været al-
lermest udskældt: Reglen om, at man skal aktiveres, selv om 
man i løbet af kort tid alligevel forlader dagpenge systemet.

Beskæftigelsesministerens forslag fjerner pligten til at 
møde personligt op til samtaler i jobcentret eller a-kassen og 
deltage i aktiveringstilbud, når man som ledig inden for seks 
uger skal starte i et ordinært job eller skal på barsel, efterløn, 
fleksydelse eller pension. hvis man modtager sygedagpenge  
– men inden for seks uger ventes at blive fuldt raskmeldt og 
være på vej tilbage i job eller gå på barsel – gælder de samme 
regler. Forslaget trådte i kraft 1. juni.

 
På ’min Side’ på Jobnet.dk hedder det ugentlige tryk på knap-
pen ikke længere: ’Bekræft Jobsøgning’ men i stedet: ’Tjek 
dine jobforslag’. man får her en liste med relevante jobannon-
cer, som man kan læse og evt. søge. Der er ikke ændret i, at 
man skal gøre dette mindst hver 7. dag på samme måde som 
tidligere.

Under punktet ’historik’ kan man nu se hvornår man sidst 
har tjekket og hvornår man har fået påmindelser de sidste  
3 måneder. Dette er også en kvittering for at man har tjekket.  
hUSK: 3 påmindelser inden for 12 måneder, udløser at man 
bliver afmeldt Jobcentret.

A-kassen optager dimittender fra så godt som alle anerkendte 
uddannelser inden for de for os relevante kunstneriske områ-
der, f.eks. musikkonservatorierne. husk at søge om optagelse 
i a-kassen senest 2 uger efter uddannelsen er slut ellers er det 
for sent at blive optaget med de lempeligere regler, hvor man 
allerede efter 4 ugers karenstid har mulighed for at få dag-
penge. 

Ellers kan du kan du først modtage dagpenge efter de  
almindelige vilkår, som er opfyldt efter mindst 1 år og 1924  
timers lønarbejde.

Daglig telefontid: 11.00-15.00
Åbningstid: 10.00-15.00
Vores fælles mailadresse: akassen@artisten.dk 

Vores personlige mailadresse er:

marianne: mh@artisten.dk cpr.nr.: 1-10
Joan:         jk@artisten.dk cpr.nr.: 11-21
Nanna:      nm@artisten.dk cpr.nr.: 22-31

Der kan være andre områder I gerne vil have oplysninger om,  
eller have disse nyheder uddybet. Så ring til os eller send en 
mail.

Vi håber på en god og varm sommer til alle.

nye regler om a-kassens sygesamtaler optagelse som nyuddannet

slut med unødig aktivering

Kontakt til a-kassen

nyt på jobnet.dk



Jakob Bro har manifesteret sig som en af de mest innovative guitarister og komponister på 
jazzscenen, og hans sammenkobling af dansk melankoli og amerikansk nostalgi, giver 
dansk jazz en helt ny lyd. Smukt, eftertænksomt og stilmæssigt nyskabende.

Improvisationsmusikken har været hans naturlige element, men han har også arbejdet 
med gennemkomponerede værker, elektroniske lyde og samplinger i den omfattende pro-
duktion. Diskografien tæller indtil videre otte albums i eget navn.

Jakob Bro kan tælle fire Danish music Awards i samlingen. I 2006  modtog har Årets al-
bum og Årets cross Jazzplade for Sidetracked, og det samme gentog sig 2010 med albummet 
Balladeering. 

Udvalgt som ’Jazzhouse artist in residence 2012’, kan Jakob Bro opleves i starten af juni 
måned i samspil med trompetisten Tom harell. Udover sommerens mange jazz-koncerter, 
kan Jakob Bro også høres på årets Roskilde Festival med electronica-koryfæet Thomas 
Knak.

 

nyskabende jazz
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Foto: John Rogers


