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Skal kunstnere tie eller debattere?
Nogle politikere har efterlyst større samfundsengagement fra danske
kunstnere, mens andre ikke savner kunstnernes stemme.
Men hvad siger en samfundsengageret kunstner som Zaki Youssef,
skuespiller, dramatiker og musiker.
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De traditionelle cirkus er pressede,
blandt andet på grund af moms og
høj leje af teltpladser. Selvom cirkus
og artisteri stadig fascinerer, har
cirkus måske sovet i savsmuldet og
ikke fulgt med tiden?
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Flere og flere borgere viser deres
holdninger som kreative aktivister.
Men påvirkningen vil blive endnu
stærkere, hvis kunstnere og aktivister inspirerer hinanden.
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DEBATKULTUR
– KULTURDEBAT
Mens jeg skiver denne leder
som egentlig skal handle om
danskeres engagement i kulturdebat, tikker en artikel
ind fra JPs Mikael Jalving
under overskriften ’farvel til
finken’. ’Finken’ var som efterhånden bekendt tiltænkt
Helle Thorning-Schmidt,
som en afskedssalut i Jyllands-Posten og med tak for
årene i dansk politik. Bloggermennesket Jalving giver
HTS en sviner af de grove,
ikke blot med de vanlige,
men helt uacceptable hentydninger til hendes feminine sider, men med malende
beskrivelser, hvor ord som
Dukkelise, Dukkebarnet der
fjantede rundt på Christiansborg, står i kø.
Man er efterhånden blevet skræmmende vant til at ignorere ’langt ude’ Facebook
opdateringer, eller ekstreme kommentarer
på ellers fornuftige dabatindlæg. Man vælger selv hvad man vil deltage i, og kan
råbe højt, hvis tonen bliver grim – tangerende til mobning. Man kan slet og ret
vælge ikke at være med – eller tage afstand. Men det er svært at ignorere, når et
stort dagblad lægger spalteplads, og dermed navn til svine-til-artikler. Det konstateres tit at tonen i debatter er blevet rå –
jeg mener den tangerer stupid og rethaverisk. Den er ikke med til at samle eller
stille krav og forventninger hinanden,
noget vi ellers har stort behov for lige pt.
Den gør os ikke lydhøre eller nysgerrige,
men tydeligvis meningsytrende – uden
direkte konsekvens!

Kunst og kultur – er en del af samfunds
livet, på linje med politik, forskning og
uddannelse. Det tilhører os alle. Det benyttes til at mødes om, til at starte nogle
kradse og berigende diskussioner. Måske
beriges man, måske overraskes man. Måske væmmes man. Det ville være så befriende at have løbende og inddragende kulturdebat. Debat hvor der netop er plads
til at forholde sig til hele paletten. Den
moderne kulturbruger – hvad det så end
er for en størrelse – skelner ikke mellem
elitær vs. populærkultur. Der er et enormt
potentiale i at engagere borgerne i Danmark i debatter. Det ville tillige være
pragtfuldt hvis politikerne mere jævnligt
ville engagere sig i kulturdebat – ikke kun
ved særlige lejligheder – men jævnt og
omhyggeligt!
God debat!
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SPOT P Å

R E D I G E R E T A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

VOKSNE
MUSIKERE

LAVM Æ LT
SÅRBAR HED

Bjørn Fjæstad, der tidligere leveret både storladen rock i bandet Baal og teatralske fortolkninger i musikforestillinger som Midt om Natten eller teaterkoncerten Mozart, viser en minimalistisk side i hans dansksprogede solodebut Du kender intet til mig. Albummets musikalske ramme er en varm elektronisk dunkelhed, mens Fjæstads lavmælte vokal vugger monotont fremad
i slow tempo. På albummet holder Bjørn Fjæstad sin store stemme tilbage
til fordel for en lyrisk sårbarhed, og både i produktionen og sangteksterne,
er den glamourøse fernis skrællet af erkendelserne fra et 51-årigt, levet liv.
På albummet, der er produceret af René Damsbak, medvirker bl.a. Peter
Peter og orkestervennerne fra satireshowet ’Rytteriet’, Henrik Balling og
Marie Key.
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Et af 00’ernes store danske bands, Saybia, har taget
fat i instrumenterne igen efter otte års pause. Nu
er bandet på vej på turne med det nye album No
Sound From The Outside. Da bandet i 2012 gav to
udsolgte albumkoncerter i DRs koncertsal, hvor
hovedværket The Second You Sleep var i centrum,
kickstartede det lysten til at starte op på ny.
På det aktuelle album No Sound From The Outside
rækker Saybia tilbage til rødderne og viser en ny
vej frem: Afklarede voksne musikere, der dyrker de
klassiske dyder som omhu og eftertanke.
Saybia er Søren Huss (vokal & guitar), Palle Sørensen (trommer), Jeppe Knudsen(bas & kor), Jess
Jensen (Keyboards & kor) og Kasper Rasmussen
(guitar).

Selvom dansktopmusikken lever i bedste velgående, får genren ikke så meget opmærksomhed i medierne. Det vil tv-stationen dk4
og ugebladet Familie Journal rette op på.
De to medier stod bag det nye prisshow
Dansktop Prisen 2016, der fandt sted i Jyske
Bank Boxen i Herning i slutningen af januar.

Kritikerroste CTM – alias den danske cellist, sanger
og komponist Cæcilie Trier – er aktuel med hendes
anden soloudgivelse, minialbummet Suite for a Young
Girl.
CTM står for Cæcilie Trier Musik, og betegner
Cæcilies hovedprojekt siden debut-EP’en Variations fra
2012. Opfølgeren, Suite for a Young Girl udkrystalliserer i filmiske stemninger, klassisk orkestrering og
reallyde Cæcilie Triers mangeartede musikalske baggrund. Fra klassisk musik henover alternativ pop og
moderne eksperimentalmusik.
Siden Cæcilie Trier dannede Chimes & Bells i 2009
har hun været en eftertragtet musiker. I flere år spillede hun cello i Choir of Young Believers, og udforskede den menneskelige stemme i den eksperimen
terende Valby Vokalgruppe. I år har hun spillet USA
og Europa tyndt i Elias Bender Rønnenfelts projekt,
Marching Church.
Cæcilie er en del af den såkaldte Mayhem-scene –
et kollektivt musikhus i det Københavnske nordvestkvarter, hvor bands som Synd & Skam, Iceage, Marching Church, Lower, Andreas Führer, Puce Mary,
Communions deler øvelokaler, laver koncerter og
spiller med på hinandens musikalske materiale.
CTM spiller på Vinterjazz Festivalen. der løber fra
den 5.-28 februar.

Birthe Kjær og Peter Vesth vandt priserne for
henholdsvis Årets Kvindelige og Mandlige
Dansktop Solist, mens Kandis løb med prisen
som Årets Dansktop Gruppe og Årets Dansk
top Album. Aftenens Ærespris gik til Keld
Heick.

Foto: AlbertGrøndahl
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LIST OG
NYSGERRIG
EMAN
DE FLESTE SOLISTER ARBEJDER NETOP SOLO, MEN

JONAS RENDBO HAR DET SÆRKENDE, AT HAN TIT - OG
MED GLÆDE - INDGÅR I KOLLEKTIVE SAMMENHÆNGE

I MANGE FORSKELLIGE FUNKTIONER. DET HAR GJORT HAM
TIL EN POPULÆR ARTIST OG BRAGT HAM VIDT OMKRING
MUSIKALSK. ARTISTEN HAR MØDT HAM TIL EN SNAK OM
KUNSTNERISK NYSGERRIGHED, OM AT INDGÅ I ANDRE(S)
MUSIKALSKE PROJEKTER, OM BRANCHENS UDVIKLING
- OG OM HVEM, DER EGENTLIG HAR RET TIL AT SÆTTE

A F K AT. S E K J Æ R

»Hey Jonas! Hey!«, en dreng i 10 års-alderen får øje på en kendt skikkelse og hopper begejstret ned fra sin stol på cafeen:
»Kig herover! Jeg tager lige et billede,
okay?«
Drengen når at hoppe hen og klikke
en selfie, før jeg får trykket Jonas Rendbo
i hånden. Det, der ligner en starstruck
tweenager, er såmænd bare naboens søn,
forklarer Jonas Rendbo. Det kunne ligeså
godt have været en begejstret fan – for
Rendbo er en velkendt og temmelig garvet musiker, der gennem flere årtier har
arbejdet sammen med nogle af dansk musiklivs store navne. At han som solist tit
indgår i kollektive sammenhænge med
andre musikere er netop anledningen til
interviewet. Han kan noget særligt – både
som sig selv og som en del af et fællesskab, og netop den evne har bragt ham
temmelig langt i den musikalske karriere.
At finde ud af præcis hvor og hvordan Jonas Rendbo er kommet til at lave det, han
gør, er lidt af et detektivarbejde. Umiddelbart hører han til i soul og r&b-genren,
som han har beskæftiget sig med, siden

FLAGET I EN LORT.

han var barn. Men kradser man lidt i
overfladen, dukker andre kapitler frem –
fra at være bassist i et metalband til samarbejder om gedigen pop og over til den
ret vilde verdensmusik. Og det er netop
evnen til at være en musikalsk kamæleon,
som lige nu ligner en venligt udseende esbjergenser, der gør ham til en interessant
og alsidig artist. Han har arbejdet med
navne som Outlandish, Ukendt Kunstner,
Sivas, Rasmus Seebach, Lars H.U.G., Joey
Moe, Barbara Moleko for nu at nævne et
par danske, men også i udlandet slår han
sine folder, både som musiker, sanger og
producer. Lige nu står han i pæredanske
København og bestiller kaffe. Filter. Uden
dikkedarer. Den bliver serveret i en termokande – ad libitum og med et smil.
Caféejeren har gennemskuet, at det her
bliver et langt interview.

metalbandet Eidetic, der på et tidspunkt
skulle indspille plade:
»Det passede mig faktisk meget godt ligesom at stå lidt i baggrunden. Men midt
under indspilningen fyrede vi forsangeren. Og så kom produceren, Jakob Hansen, og spurgte, om ikke jeg lige kunne
prøve at synge – og ja, så blev jeg forsanger.«
Det var en rolle, han lige skulle vænne
sig til. At være ham, alle kiggede på:
»Jeg har vel været en 16-17 år, og du ved,
der er nogle, der bare er født til rampe
lyset, som bare går ind og tager scenen.
Men sådan havde jeg det ikke. I virkeligheden har jeg aldrig haft lyst til at vælge
mellem den ene eller den anden rolle. Jeg
tror faktisk, det er derfor, jeg er soloartist.
På den måde kan jeg bevare åbenheden
overfor de ting, jeg har lyst til og mulighed for at lave.«

Baggrunden – og om at stå lidt i den
Egentlig var det ikke skrevet i stjernerne,
at Jonas Rendbo skulle stå forrest på scenen, eller at han skulle ende som solist.
Oprindeligt startede han som bassist i

At kende sin ting (eller ikke at kende den!)
På spørgsmålet om, hvad der er hans ting,
hvad det er, der gør, at han til stadighed
bliver spurgt om han ’lige’ vil synge kor,
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spille bas, keyboard eller guitar sammen
med et band, han ellers ikke er en del af
– eller om han vil producere en plade eller agere tourmanager, blinker Jonas
Rendbo lidt spørgende med øjnene. Nipper til kaffekoppen, der står mærkelig nøgen uden underkop og kigger lidt rundt i
lokalet, som om svaret måske kunne gemme sig der:
»Det ved jeg faktisk ikke, hvis jeg skal
være helt ærlig. Måske skulle man hellere
spørge, de folk, der hyrer mig.«
Så let slipper han nu ikke. Rendbo klør
sig lidt i skægget:
»Jeg hviler meget i mig selv, og så har
jeg et roligt gemyt og er vist ret nem at
være sammen med. Jeg kender musikere,
der er afsindig dygtige – vanvittig dygtige
– men som ikke bliver hyret til de mere
sociale jobs, hvor de skal indgå i samarbejde med andre. Og dér tror jeg, jeg har
en fordel. Jeg spiller bas og guitar til husbehov, men det er ikke noget, jeg har dyrket, siden jeg blev forsanger – så altså, det
er ikke derfor, jeg bliver hyret. Jeg tror
egentlig, at jeg er god til at passe ind.«
Pludselig opstår der en slags heurekamoment, hvor den terrængående soloartist finder en mulig forklaring:
»Jeg er god til at finde en rolle og en
plads. Jeg mener, hvis de andre er eminent
dygtige til noget, er der jo ingen grund til,
at jeg forsøger at gøre det samme. Jeg er
god til at spille sammen med andre. Og
jeg kan godt lide at få tingene til at fungere – jeg er god til at holde styr på en kalender, kommer i god tid og er også ret
god til at netværke.«

satset på talentet, og så gik pladeselskabet
ind og udviklede bandet. Sådan er det jo
slet ikke i dag. Tingene har ændret sig
helt vildt,« siger Jonas Rendbo, der dog på
ingen måde dvæler ved fordums tiders
storhed. Branchen har ændret sig. Hans
seneste plades samlede produktionsomkostninger anslår han til at være på små
20.000 kroner – vel at mærke i 2015-valuta: »Jeg kan godt have svært ved at gennemskue, hvordan musikbranchen fungerer, og der må man prøve at følge med.
Hvis man som kunstner bliver ved med at
tro, at den fungerer på samme måde som
altid, så går man i stå. Med Jonz skulle vi
have solgt noget, der ligner 40.000 eksemplarer af vores album for at breake even.
Først der ville vi få otte procent i royalties, som så igen skulle deles mellem os
fem bandmedlemmer. Når jeg laver mine
soloting nu, bliver det distribueret af Playground, der også promoverer det. Her får
jeg 60 procent af royalty fra først solgte
plade.«
Det selfmade oplever Rendbo en stor
styrke hos de yngre kunstnere i dag. Hvor
man før i tiden syntes, at lykken var gjort,
hvis man fik en pladekontrakt, er unge
musikere i dag langt mere uafhængige og
selvkørende:
»De ved, hvad de kan bruge branchen
til. De unge er selvgjorte og tænker, at
’vi skal sgu ikke have nogle pladefolk til
at sætte et flag i denne her lort.’ Branchen
er så desperat, at den ikke vil signe noget,
der ikke i forvejen er en succes. Den succes skaber de unge selv – udenom branchen. Poster You-Tube videoer, får et publikum og skaber deres eget navn.«

»Vi skal sgu ikke have nogle pladefolk til
at sætte et flag i denne her lort«

Danskere er nostalgiske omkring musik

Jonas Rendbo oplevede som ung at blive
signet af Sony med bandet Jonz. Det var i
en tid, hvor pladebranchen endnu havde
råd til at smide penge efter talenter, de
troede på. Pladen udkom i 1999, efter at
bandet havde været i studiet hver dag
i tre måneder, havde haft kokke til at lave
frokost og havde indspillet en musikvideo
til den nette sum af 400.000 kroner:
»Jeg er en af dem, der har fået lov til at
opleve de sidste krampetrækninger af den
tids pladeproduktion. Dengang blev der

Selvom Jonas Rendbo selv lige har afleveret alle sine 1500 cd’er til Accord, og selvom han godt er klar over, at folk enten er
gået tilbage til vinyl eller udelukkende
bruger streamingtjenester i deres musikforbrug, har han alligevel valgt at få sit
seneste album udgivet som cd:
»Når jeg vil give en cd til folk, siger de,
at de ikke længere har en cd-afspiller.
Men så ved jeg, at jeg i det mindste kommer til at ligge i rotation i deres bil! Jeg
kan godt lide at have en cd med, som man
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»HVIS JEG KUN VAR
MIG SELV, VILLE JEG
BLIVE NØDT TIL AT
HAVE ET FULDTIDSJOB
VED SIDEN AF.«

Foto: Nanna Bundesen

ARTISTEN

2016

9

Foto: Samy Khabthani

kan give – også selvom det ikke er
et brugt format mere,« griner
Rendbo, der ellers på ingen måde
er nostalgisk omkring musik. Han
er ikke en af dem, der dyrker vinylpladerne, eller som har et bestemt udvalg af musik, han vender
tilbage til:
»Folk er så nostalgiske omkring
musik. Især danskere. Vi vil helst
kun til koncert, hvis vi kan synge
med på omkvædet. Sådan har jeg
det ikke selv. Og sådan er det slet
ikke i udlandet – der er folk meget
mere opsøgende og nysgerrige,« siger Jonas Rendbo og forklarer,
hvordan han oplever en helt anden
tilgang til musikken i lande som
Belgien, Frankrig og Schweiz:
»Der har jeg spillet koncerter
med Sweatshop. Publikum kender
os ikke nødvendigvis, når de kommer til koncerten. De er netop ude
for at opleve noget nyt.«
Den appetit og lysten til at opsøge det nye kender Jonas Rendbo fra
sig selv. Faktisk er det netop noget
af det, der driver ham frem kunstnerisk. Altid at have øjne og ører
åbne.

»JEG SUGER TIL
MIG OG LÆRER AF
DET, DE ANDRE
KAN OG ER SÆRLIGT GODE TIL.
DET BEHØVER JEG
JO IKKE BYDE
IND MED.«
10
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Verdensmusik er en åndssvag
betegnelse

Taknemmelighed, succes og
arbejdsglæde

Jonas Rendbo har været i Østafrika to
gange som solist. Han fandt ud af, at de
spillede hans musik dernede
gennem en ven fra Tanzania, Abi Ibrahim, der desuden havde et godt netværk
dernede. Besøget i Afrika gjorde stort indtryk, forklarer Jonas Rendbo:
»Det gjorde noget for min forståelse af
verden. Måske særligt, da jeg kom tilbage.«
Han fortæller, at han for nylig har produceret en EP med Jojo Abot fra Ghana.
En plade, hvor sangene er halvt på engelsk og halvt på det ghanesiske sprog
ewe. Jonas Rendbo glæder sig over, at det
traditionelle afrikanske vinder frem i musikken – ligesom han omvendt kan blive
skuffet, når han oplever, at afrikanske
musikere gerne vil lyde ’vestlige’. I det
hele taget giver han ikke meget for de
gængse genre-opdelinger:
»Verdensmusik er en åndssvag betegnelse. Er det bare alt det, der ikke er vestligt?,« spørger han retorisk.
Men når nu talen falder på Afrika og
Verden – den med det store V, fortæller
Jonas Rendbo, at han har en drøm om at
hive et år ud af kalenderen og flytte til
Afrika med sin familie:
»Det kunne jeg virkelig godt tænke
mig. Både for at give mine børn den oplevelse, men også fordi jeg godt kunne tænke mig at prøve det mere simple liv.«

Vi taler om det brogede arbejdsliv, kunsten at balancere mellem egne og andres
projekter. Det er både et vilkår og en glæde.
»Jeg er taknemmelig for, at jeg kan leve af
min musik. Sommetider bliver jeg passet
op af folk, der kommer hen til mig og siger: ’Hvor er det fedt, det du laver. Jeg håber virkelig, du får succes med det!’ Og så
må jeg jo sige, at jeg faktisk har succes.
Jeg laver det, jeg har allermest lyst til – og
vi har stadig mad på bordet,« siger Jonas
Rendbo og tilføjer, at det netop er, fordi
han også kan indgå som sideman i andres
projekter:
»Hvis jeg kun var mig selv, ville jeg blive nødt til at have et fuldtidsjob ved siden
af.«
For Jonas Rendbo er åbenhed og nysgerrighed nøglen til det succesfulde arbejdsliv. Han forsøger altid at være i bevægelse
og på at opsøge noget nyt. Det handler
mere om at have en åben attitude, end
det handler om at lede bestemte steder.
Netop derfor er der også ganske stor
spredning i genrer og alder mellem de
musikere, sangere og bands, Rendbo arbejder sammen med:
»Det er vidt forskelligt, hvordan jeg bliver kontaktet, eller hvordan tingene udvikler sig. For to år siden var jeg på Skanderborg Festival og så Ukendt Kunstner –
jeg havde opdaget dem lige inden, og var

vildt begejstret. Efter koncerten sagde jeg
til dem, at jeg synes, de skulle have livemusikere med, når de spiller, og det syntes deres manager var en god ide. På den
måde kom jeg til at arbejde sammen med
dem. Og altså – jeg er jo næsten dobbelt
så gammel, som de er. Men det betyder
ikke noget i dét møde. Det er altså ikke
sådan, at jeg er gammelfar,« griner Jonas
Rendbo, der med glæde fremhæver talentet hos andre. Det er det at skabe – og gerne skabe noget sammen med andre – der
driver ham. Ikke fordi han ikke kan selv;
friheden til selv at bestemme har han netop som solist, men det er de musikalske
møder og samarbejder, der rykker ham:
»Jeg kunne sagtens gøre det hele selv,
men jeg får mest ud af at skabe noget
med andre – specielt i bandsammenhænge. Der indgår man bevidst eller ubevidst
som en del af noget, hvor jeg prøver at
finde ud af, hvordan jeg kan passe ind:
Hvad er det, de andre kan, som er fantastisk? Jeg suger til mig og lærer af det, de
andre kan og er særligt gode til. Det behøver jeg jo ikke byde ind med. Så det holder jeg mig fra og finder en funktion. Et
hjørne,« smiler Rendbo og slutter samtalen med et spørgende nik mod termokanden: »Skal du også have en kop med?«

JONAS RENDBO
Har spillet musik i mere end 30 år, og turneret verden
rundt med både sin egen og andres musik. Har bl.a. arbejdet
som korsanger, guitarist, bassist, keyboardspiller, tour
manager, sangskriver eller producer med følgende artister:
Outlandish, Ukendt Kunstner, Sivas, Rasmus Seebach,
Lars H.U.G., Joey Moe, Barbara Moleko, Isam B, Wafande,
Nabiha, Aura, J-Spliff, Fallulah, Jojo Abot (GH), Omar (UK),
Eric Gadd (SE) og mange andre ...

Vigtigste udgivelser i eget navn:
Jonz – Where It’s At (1999)
Jonas – Sweet Dreams Guaranteed (2005)
Jonas – W.A.I.T.T. (2009)
Sweatshop – The Getaway (2011)
Sweatshop – Can We Get Hooked Up? (2013)
Jonas – Først Til Sidst (2015)
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C I RKUS U D E N
S I KKERH E D S N E T
DE TRADITIONELLE CIRKUS ER PRESSEDE, BLANDT ANDET PÅ GRUND AF MOMS OG HØJ
LEJE AF TELTPLADSER. MEN SELVOM CIRKUS MED DETS NÆRMEST OVERMENNESKELIGE
ARTISTERI TIL STADIGHED FASCINERER OG FOR EN STUND GIVER BYEN ET MAGISK
STED, HAR DET MÅSKE SOVET I SAVSMULDET I FORHOLD TIL AT FØLGE MED TIDEN,
MENER MICHAEL EIGTVED, LEKTOR I TEATER- OG PERFORMACESTUDIER VED KØBENHAVNS UNIVERSITET: VI VIL IKKE GÅ PÅ MUSEUM, NÅR VI TAGER I CIRKUS, MEN
TAGES IND I ET UNIVERS – OPLEVE NOGET NYT, FANTASIFULDT OG VOVET.

A F K A T. S E K J Æ R

Selvom det stadig er magisk, når cirkus kommer til byen, har det
traditionelle cirkus spillet for meget på nostalgi og popcorn, mener Michael Eigtved, der er lektor i Teater- og Performacestudier
ved Københavns Universitet og desuden underviser på AMOC,
Akademiet For Moderne Cirkuskunst. Han påpeger,
at cirkus har udviklet sig fra at tale til et voksent publikum til
i højere grad at være underholdning for børn:
»Man kan måske sammenligne det med litteraturen og spørge
sig selv, hvornår ’Skatteøen’ eller ’Robinson Crusoe’ pludselig
blev betragtet som børnelitteratur. Cirkus er gået fra at være noget, der var farligt, frækt og vildt – vilde dyr og letpåklædte damer, noget man ikke ville have børn med ind og se – til i dag at
være noget, der mest henvender sig til småbørnsfamilier. Børn
over 8-9 års alderen er ikke så interesserede i cirkus. Problemet
er, at man ikke længere kan lave forestillinger, der spiller på det
vilde. Vi er blevet for kontrollerede på alle måder – både fordi
det handler om artisternes sikkerhed, men også på et helt generelt plan, hvor alt i vores hverdag er reguleret.«

Artisteriet skal vise et nyt univers
Men selvom publikums interesse forandrer sig over tid, vil fascinationen af artisternes fysiske formåen altid findes. Udfordringen er at finde den rigtige måde at præsentere det på i forhold til
samtiden – særligt i denne tid, hvor alle iscenesætter sig selv,
konkluderer Eigtved:
»Det er svært at lave et show, der afbryder hverdagen, for det
gør vi selv hele tiden – på Facebook eller i YouTube-videoer. Sådan noget som oplevelsesøkonomien har betydet, at vi forventer
at få en historie med hver gang, vi går i Netto: Du køber ikke
bare en liter mælk, men mælk, der er venstrehåndsmalket af
ukrainske malkepiger i skyggen af måneskæret.«
Sensationen ved cirkus i sig selv går ikke rigtig længere – og
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det har en genre som nycirkus opdaget: At man kan sælge fornemmelsen af at træde ind i en anden verden og et nyt univers,
forklarer han:
»De skaber en fortælling, vi bliver taget med ind i. Her er der
et tema og en dramaturgi ud over det utrolige artisteri. Derfor er
det ikke længere nok med det traditionelle cirkus, som i højere
grad har dyrket det hurtige og forlystelsesagtige, hvor popcorn
og spillemaskiner giver penge i kassen. Der skal mere til.«

Cirkus vil forme sig i to spor
På spørgsmålet om, hvorvidt dansk cirkus skal genopfinde sig
selv, svarer han, at det på mange måder allerede er sket:
»Jeg tror egentlig, at cirkus er blevet genopfundet med nycirkus. Lige nu er der derfor to spor; det traditionelle cirkus, der
turnerer, og nycirkus, der i højere grad har en stationær plads,
hvor de kan spille forestillinger i længere perioder. Cirkus Nemo
er et godt eksempel på et cirkus, der både formår at kombinere
det sproglige univers med en større fortælling, en dramaturgi –
og som samtidig forstår at turnere rundt. Det har primært et
voksenpublikum, fordi deres numre og form taler mere til intellektet – der er satire og ironi. På den måde er der mere tanke
arbejde i Cirkus Nemo end i traditionelt cirkus, der måske nok
har store trapeznumre, der er æstetiske og poetiske, men som
publikum er det ikke sikkert, man kan blive henført og optaget
af det på samme måde. Cirkus som generelt fænomen har i al for
høj grad lukket sig om konventioner, der ikke er blevet udfordret indefra.«

Publikum vil altid være der
Selvom cirkus som fænomen er inde i en hård periode, mener
Michael Eigtved bestemt, at artisterne har en arbejdsmæssig
fremtid. De må som så mange andre performere, finde ander

ledes og måske kortere ansættelser. Han tror ikke, at cirkus forsvinder:
»Cirkus vil være en niche. Jeg tror det går to veje. Man vil
have nogle, der dyrker savsmuld og nostalgisk stemning. Andre
vil prøve at komme publikum i møde i nye former. Det særlige
ved cirkus er, at det rejser rundt – at det kan omdefinere et sted,
vi kender i den by, vi bor i, til at blive et andet og magisk sted.
Det er kernen i det – det magiske består selvfølgelig også i, at
man her kan se mennesker gøre det mest utrolige med deres
kroppe, mennesker, som gennem ekstrem træning har udviklet
en speciel evne. Det tror jeg altid vil have en tiltrækningskraft.«

Kommuner presser økonomisk
De økonomiske forhold for cirkus er selvklart også en væsentlig
faktor, medgiver Michael Eigtved. Høje lønudgifter, dyr pladsleje
og strengere regler fra kommunerne gør det svært at drive cirkus
i Danmark. Benneweis turnerer ikke i 2016, men genopstår i en
ny form i 2017 og Cirkus Krone skærer ned for at kunne overleve. Hvor mange byer før i tiden glædede sig over, at cirkus kom
til byen og så det som noget, der gjorde det til et attraktivt sted
at bo, er kommunerne i dag så pressede, at de ikke har råd til at
stille plads, renovation og oprydning til rådighed gratis, forklarer
han og tilføjer, at cirkus faktisk af flere omgange er blevet taget i
betragtning som et kulturområde, der skulle støttes økonomisk:
»Der har faktisk været mange tilnærmelser fra kulturpolitisk
side. Men der har cirkus ikke umiddelbart ønsket at være med,
for med statslige støttekroner følger der også mange restriktioner
og forskellige krav.«
I det nuværende marked må det det klassiske cirkus derfor
agere som andre aktører i kulturlivet – nytænke kerneproduktet,
turnere mindre og skære ned på udgifterne i den grad, det er muligt.

Der er brug for cirkus i hele landet
Af Lena Brostrøm, formand for Dansk Artist Forbund
Det traditionelle cirkus har eksisteret så længe, at popularitetens bølgegang er velkendt. Tilstrømning og
afmatning .
Nu har Cirkus Benneweis annonceret at de holder
en sæsonpause i 2016 og overvejer hvordan netop deres brand skal udvikles.
Det er en fornuftig beslutning, og næppe et udtryk
for en mere generel ’cirkus-død’. Efter nogle økonomisk trængte år – hvor hver sæson står og kalder: ’så
er det bare op på hesten igen’, er det konstruktivt at
gentænke forretningen. Fremtiden er måske ikke at
gøre forestillingen mere spektakulær, men måske
snarere at tænke i forskellige nye formater og måske
samarbejder?
At de turnerende cirkus tilbyder oplevelser over
hele landet er et stærkt tilbud. Men jeg har ikke indtryk af at cirkusfamilierne planlægger og koordinerer
deres turneer geografisk, og derfor kommer næsten
samtlige cirkus forbi ’mit’ sommerland. Hvis der samtidig ankommer et omrejsende tivoli, en ny musik
festival, et utal af sportsaktiviteter – og andet godt fra
hele oplevelsesindustriens farverige pallet – er billetsalg selvfølgelig en udfordring. Men en ting er sikkert, at alle familier gerne vil have deres unger (og
dem selv) væk fra computeren for at opleve noget
godt sammen. Selvom børn, unge og deres voksne
skifter mellem tilbuddene, er der plads til rigtig meget mere cirkus.
Når de omrejsende cirkus – og andre kulturkaravaner – realiserer kulturelle oplevelser på pladser rundt
om i landet, burde de få økonomisk tilskud/ nedslag
i pris for alt det teknokrati og bureaukrati der er forbundet med opsætningen. Det må være en gave for
enhver kommune, at kulturen når hele ud og hele
vejen rundt i landet. Det gør bl.a. cirkus – og det har
vi brug for, at de bliver ved med!

Zirkus Nemo kalder sig for Danmarks eneste cirkus for voksne.
Cirkusnumrene skifter mellem egentlige artistiske optrædener
og humoristiske indslag af zirkusdirektøren og hans skiftende
makkere. Her ses en af sæson 2015-prinsesserne, Sigrid
Husjord. 				
Foto: Søren Kierkegaard.
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O P M ÆR KSOMHED
F O RP LI GTER :

»KUNSTNERNE
SKAL LÆSE
PÅ LEKTIEN«
DANSK FOLKEPARTIS KULTURORDFØRER, ALEX AHRENDTSEN, SAVNER POLITIKERE OG KULTURBRUGERE I DEN OFFENTLIGE DEBAT. IKKE KUNSTNERE.
DE HAR ALLEREDE NEM ADGANG TIL MEDIERNE, MEN UDTALER SIG ALT FOR
OFTE OM TING, DE IKKE HAR SAT SIG IND I, OG STEMMER ENS, SIGER
HAN. I STEDET KRÆVER HAN VIDEN, ARGUMENTER OG POLITISK MOD.

A F K A T. S E K J Æ R

Alex Ahrendtsen, DF, kulturordfører for
et af Danmarks største partier, har tidligere udtalt til Politiken: »Jeg har det tit sådan, når jeg lytter til en kunstner eller en
forfatter, som de ville have det, hvis jeg
stillede mig op på en rockscene og begyndte at synge. Det lyder ikke godt, fordi
jeg ikke kan.«
I modsætning til sin kollega fra SF, Holger K. Nielsen, der i sidste nummer af
Artisten efterlyste større samfundsengagement fra danske kunstnere, mangler Ahrendtsen ikke kunstnernes stemme i den
offentlige debat. Ifølge ham udtaler de sig
ofte på et uoplyst grundlag, løber med en
halv vind og bidrager kun med halvkvæ-
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dede banaliteter til debatten. Men hvordan mener han så, kunstnerne kan bidrage til i samfundslivet, hvis ikke gennem
den offentlige debat?
»Det er ikke min opgave, at fortælle
kunstnerne, hvad de skal gøre for at bidrage til samfundslivet. Det må de selv afgøre. De kan udtrykke sig, som de vil.
Det, jeg tidligere har sagt, er bare, at når
de bevæger sig ind på debat-boldbanerne,
bliver det ofte pinagtigt og skingert. Meget tit sker det med en venstreorienteret
og kulturradikal baggrund, og de udtaler
sig om ting, de ikke har sat sig ordentligt
ind i.«
Derfor forstår Alex Ahrendtsen heller

ikke, hvorfor hans kolleger i Folketinget
ligefrem opfordrer flere kunstnere til at
ytre sig.

Borgerlige kunstnere tier
Generelt har kunstens stemmer også en
politisk slagside, siger Ahrendtsen:
»Man hører ikke andre kunstnere i debatten – altså de mere borgerlige. Selvom
de jo er derude. Jeg tror ikke, de tør lægge
sig ud med deres venstreorienterede kolleger, fordi det kan medføre, at de kommer
i klemme, at de får et dårligt ry eller ikke
bliver tildelt midler. De er bange for at
sige, hvad de mener.«
Eksempelvis har han aldrig har hørt en

Foto: Sophia Juliane Lydolph / Scanpix

Alex Ahrendtsen er politiker, oversætter, forfatter og forlægger. I 2011 blev han valgt til
Folketinget for Dansk Folkeparti og er partiets kultur- og undervisningsordfører.

kunstner, der offentligt stiller sig frem og
støtter Kristian Thulesen Dahls politiske
synspunkter, forklarer Ahrendtsen og
fortsætter:
»Grunden til det er, at der i så fald ville
lyde et ramaskrig. De kulturradikale
kunstnere sidder på magten – de er eliten,
når det kommer til meningsdannelsen.
Samme elite er med til at bestemme, hvilke kunstnere, der skal modtage støtte. På
den måde kan man sige, at kunstnerne
udgør det sidste reservat, vi har i Danmark.«

Let adgang til medierne forpligter
Han efterlyser større rummelighed og tolerance overfor synspunkter, der afviger
fra ens egne, når det kommer til kunstnerne – og så må de gerne sætte sig ind
i tingene, før de udtaler sig:
»Hvis jeg skal tage dem alvorligt, må de
gøre det lidt bedre. Læse lidt på lektien.
Gennem deres kunst har de mulighed for
at påvirke samfundet og debatten på meget længere sigt, end vi politikere har.
Desuden har mange kunstnere let adgang
til medierne – og derfor må vi også stille
krav til dem om, at de ikke bare lukker
almindeligheder ud.«
På spørgsmålet om, hvem Ahrendtsen

helst ser tage teten i kulturdebatten, svarer han, at han egentlig synes, alle bør
deltage mere aktivt:
»Jeg ser gerne, at folk generelt deltager
i debatten, men jeg synes ikke, der er nogen, der som sådan skal tage teten. Det
må være viden og gode argumenter, der er
afgørende. Både folketingspolitikere og
almindelige mennesker kan engagere sig
mere,« siger Ahrendtsen, der indskyder, at
han gerne så, at man tog sidstnævntes
meninger mere alvorligt. Kulturbrugerne
bør inddrages mere i kulturpolitikken, siger han og tilføjer: »Men hvordan det
konkret skal ske, er svært at sige.«
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Foto: Jeppe Bjørn Vejlø / Scanpix

SKAL
KUNST−
NERE
TÆNKE‚
FØR DE
TALER?

HOLGER K. NIELSEN (SF) EFTERLYSER STØRRE SAMFUNDSENGAGEMENT FRA DANSKE
KUNSTNERE, MENS HANS POLITISKE KOLLEGER, ALEX AHRENDTSEN (DF) OG NASER
KHADER (K) IKKE SAVNER KUNSTNERNES STEMME I DEN OFFENTLIGE DEBAT.
MEN HVAD SIGER SAMFUNDSENGAGEREDE KUNSTNERE SELV? HAR DE THE RIGHT

TO REMAIN SILENT OG LADE ÆSTETIKKEN FØRE ORDET - BØR DE TIE ELLER TALE
I FORSAMLINGER? VI HAR MØDT EN AF DEM.
A F K A T. S E K J Æ R

Zaki Youssef, skuespiller, dramatiker og
multikunstner tager gerne ordet, når det
kommer til emner, han har en mening
om eller indsigt i. Samtidig forbeholder
han sig retten til ikke at afsløre sit politiske ståsted. Det er en demokratisk ret, forklarer han.
Hvad vil du som kunstner opnå, når du tager
ordet i samfundsdebatten?
»Det ved jeg sgu ikke – jeg vil ikke opnå
noget bestemt som sådan, tror jeg. Hvis
jeg blander mig, er det, fordi jeg har en
mening om et emne, og hvis folk tillægger det en værdi i kraft af, at jeg er kunstner, så er det op til dem. Jeg synes, det er
bizart at tale om bestemte faggrupper, der
ikke skal udtale sig i den offentlige debat
– hvad hvis man også sagde det til tømrere for eksempel? Jeg udtaler mig ikke i
kraft af, at jeg er kunstner men som borger. At jeg har et større netværk kan selvfølgelig have en betydning for, hvor langt
mine udtalelser kommer ud til folk. Men
det er ikke derfor, jeg udtaler mig. Det er
en demokratisk ret.
Jeg forstår godt argumentet, om at man
skal sætte sig ind i tingene – men det gælder jo alle. Da især politikere, der ret ofte
udtaler sig om ting, de ikke har sat sig
ind i. Hvis der er nogen, der har en mening om alt – uden nødvendigvis at have
sat sig ind i dem, så er det da politikere.
Sådan en som Naser Khader er jo selvudnævnt ekspert i snart sagt alting. Der er
ingen, der gider høre på dig, hvis du ikke
ved, hvad du taler om. For eksempel ville
jeg ikke føle, jeg var klædt godt nok på til
at kunne sige noget om boligpriserne,
hvis jeg blev spurgt, om jeg ville udtale
mig om det emne.«

Hvilken betydning har det, at man bekender
hvilket parti man tilhører ?
»Det farver en. Så er man ikke neutral.
Jeg er aldrig gået ud og har sagt, hvem jeg
stemmer på. Det er en privilegeret situation som kunstner ikke at være begrænset
– at man kan kritisere alle. Det vil jeg
ikke opgive. Der, hvor konflikten opstår,
er, at man som kunstner tit er fokuseret
på de store linjer og visioner, mens man
som politiker er optaget af forvaltningen
af loven. Man sidder i forhandlinger og
indgår kompromiser og beslutter, hvilken
kurs man gerne vil have. Det gør kunstnere ikke. Jeg behøver ikke argumentere –
jeg kan sige noget i et værk, og så kan
folk selv fortolke på det. Jeg skal stå til
ansvar over for mig selv, ikke overfor
folk, der har valgt mig. Derfor kan man
ikke afkræve folk et politisk ståsted – eller at man skal melde det ud. Her prøver
politikerne igen at føre de forhold, de er
underlagt, over på kunstnerne. Vi kan
kræve andre ting af politikere, end vi kan
af kunstnere.
Personligt synes jeg, at det bliver lidt
plat og hult, når kritikken kommer fra
den fløj, som Alex Ahrendtsen tilhører.
Dansk Folkepartis projekt er i min optik
letkøbt – fordi de selv taler utrolig meget
til folks følelser uden nødvendigvis at
have sat sig ind i tingene.«
Hvad kan man forlange af en debatterende
kunstner? Skal man have sat sig ind i tingene
før man udtaler sig, sådan som Khader og
Ahrendtsen beder om?
»Man kan ikke forlange noget som helst
af kunstnerne, men medierne har til gengæld en opgave. De skal stille de kritiske
spørgsmål – og ikke bare bringe folk som

sandhedsvidner. Dér er det journalisterne,
der har en opgave. De skal gå til folk og
bede dem uddybe deres synspunkter. Det
skal de gøre til alle – ikke kun til kunstnerne. Det er jeg sådan set helt enig med
Alex Ahrendtsen i. Jeg synes bare, det er
sjovt, at den udtalelse kommer fra ham,
der selv udtaler sig om alting.
Det er ikke rigtigt, at alle udsagn har
lige meget vægt – jeg vil faktisk gerne tilbage til noget, der er mere evidensbaseret.
Hvis man sidder med en forsker, der har
studeret et område i 20 år, og han så skal
debattere med en, der har en mavefornemmelse om samme emne, har deres argumenter altså ikke lige stor vægt for
mig. Journalister har en opgave i at være
kritiske, når folk bruger argumentet ’jeg
føler’ eller ’jeg fornemmer’.
Har kunstnerne andre forpligtelser i forhold
til at udtale sig samfundspolitisk, fordi de har
lettere adgang til medierne?
»Jeg synes da helt klart, at med magt følger der et ansvar. Det er en magt at kunne
komme ud til flere mennesker, og derfor
repræsenterer medierne en form for magt.
Men igen vil jeg så sige, at jeg ikke repræsenterer andre end mig selv. Jeg skal stå
til ansvar overfor min egen moral, hvis
jeg bare slynger noget ud. Der har politikerne også et ansvar overfor de mennesker, der har valgt dem: Hvis de gør det, er
det kontraktbrud.
Som almindeligt moralsk menneske
har man selvfølgelig et ansvar – at man
for eksempel ikke lyver, men det kan slet
ikke sammenlignes med det ansvar, politikerne har.«
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KUNSTNERE OG
AKTIVISTER
KAN LÆRE
AF HINANDEN

AF ANINE FUGLESANG

KREATIV AKTIVISME ER GENNEM DE SENERE ÅR BLEVET BRUGT AF BORGERE
TIL AT MARKERE SIG POLITISK GENNEM ALTERNATIVE AKTIONER. MEN SKAL
POTENTIALET I KREATIV AKTIVISME FOR ALVOR UDNYTTES, SKAL KUNSTNERE OG
AKTIVISTER LADE SIG INSPIRERE AF HINANDEN. DET FORTÆLLER SILAS HARREBYE,
PH.D I KREATIV AKTIVISME.
Hvis kunstnere og aktivister lader sig inspirere mere af hinandens forskellige
kompetencer, vil det medføre en synergi
med et stort potentiale. Det kan afføde aktioner og måder, hvorpå borgere kan markere sig politisk på anden vis end ved at
stemme, blandt andet inden for den kreative aktivisme, der gennem en årrække
har givet den politiske handling nyt liv.
Men det kræver, at man begynder at
arbejde på tværs af skellene, lyder det fra
Silas Harrebye, adjunkt ved Institut for
Samfund og Globalisering, RUC.
Han har skrevet Ph.D om kreativ aktivisme, der blandt andet er karakteriseret
ved at bruge kreative midler af mere
kunstnerisk karakter og være kreativ på
en måde, så der bliver skabt nogle nye,
alternative rum for refleksion og på den
måde udfordre det politiske.
»Jeg tror, at aktivisten kan lære kunstneren at tænke mere i projektledelse, målrettet kommunikation, politiske miljøanalyser og meget andet af alt det, som aktivister er gode til. Omvendt kan kunstneren lære aktivisten at bruge mere kreative
midler, appellere til og vække følelser hos
folk, da det ofte er i det emotionelle, at vi
politisk bliver vækket eller engageret og
dermed stiller de svære spørgsmål, der
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provokerer og stimulerer vores fantasi. Og
det mangler der i vores politiske landskab
i dag, synes jeg,« fortæller Silas Harrebye.

Politikerne må gerne stille krav
De mere kreative aktioner kan være noget
af det, som Marianne Jelved, Radikale
Venstres kulturordfører og tidligere kulturminister efterspørger, når hun på
Altinget.dk skriver, at hun sætter sin lid
til, at borgerne vil komme med løsninger,
nu hvor finansloven endnu begrænser
midlerne til kunst og kultur. En opfordring Silas Harrebye hilser velkommen.
»Jeg synes, at det er positivt, at politikerne stiller krav til borgerne, ligesom vi
skal stille krav til politikerne. Og at de
opfordrer os til at tage ansvar og handle.
Men det må aldrig blive i stedet for, at
politikerne gør noget. Det må aldrig blive
et enten-eller, for så har vi et problem. Vi
skal have dynamik og konfrontation de to
parter imellem,« lyder det fra Silas Harrebye, der ikke ser noget problem i, at politikeren Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti opfordrer til, at kulturforbrugerne
inddrages mere i kulturpolitikken, uden
at han selv kommer med løsninger på,
hvordan dette skal se.
»Jeg tænker ikke, at politikerne skal

komme med svarene på, hvordan vi i civilsamfundet skal organisere os på nye
måder. Det, tror jeg ikke, er særligt befordrende for kreativiteten i forhold til at
organisere os og kommunikere på nye
måder. Vi ser, at der sker en masse kreative tiltag rundt omkring, og det skal have
lov til at udvikle sig på sin egen måde.«
Silas Harrebye fortæller, at den kreative
form for aktivisme ofte medfører ideologiske forestillinger, men også mangel på faste ideologiske forestillinger om, hvor bestemte aktioner nødvendigvis skal føre
hen. Det er med andre ord op til folk selv
at finde svaret, og på den måde er der et
tættere link til det kunstneriske, end der
ofte er i andre former for aktivisme, hvor
der er et klart mål.

Sammenhold gør stærk
Silas Harrebye peger på flygtningekrisen
som et af de områder, hvor mange borgere
har taget ansvar.
»Tag bare de unge mennesker på hovedbanegården, der aktivt gik ind og hjalp til.
De fik organiseret sig og arbejder nu sammen med DSB, som stiller lokaler til rådighed, mens mere etablerede ngo’ere
også hjælper til, da de selvfølgelig ved og
kan en masse, som de unge aktivister

ikke kan. Omvendt kan ngo’erne ikke rykke lige så hurtigt som de medborgere, der
hurtigt satte noget i værk. Det handler om
at respektere, at man kan forskellige ting
og så lade sig inspirere af hinanden.«
Silas Harrebye tror også på, at det er
muligt for borgerne til en vis grad at skabe nye løsninger til at formidle kunst og
kultur, selvom de offentlige midler begrænses, men ønsker ikke at komme med
konkrete løsningsforslag til, hvad eventuelle kreative aktioner kan gå ud på.
»Men der skal være tale om aktioner eller et engagement, der også giver den bredere, såkaldte almindelige borger lyst til at
deltage. Det skal ikke blot være de få engagerede, politiske aktivister eller kunstnere,
som kan et særligt håndværk, der gør det
muligt at få en stemme i debatten. Få kan
godt gøre en forskel, men ofte kan de for
alvor gøre en forskel, hvis de faciliterer, at
mange kan deltage,« fortæller Silas Harrebye og understreger, at samfundet har
brug for mange typer af aktivister.

Kreativ aktivisme kan minde om kunstnerisk projekter; det er op til brugerne
at finde deres egne svar. Billedet stammer fra ’The Liberate Tate ‘ gruppe
aktion på Tate museet i London 2011.

Stort arsenal af værktøjer

www.liberatetate.org.uk

Kreativ aktivisme

Eksempler på kreativ aktivisme

Kreativ aktivisme handler om at give
folk uventede og alternative forståelser
af den verden, vi lever i. At skabe et
alternativt rum, hvor det er tilladt at
være kreativ og komme med flippede
løsninger på tingene, og hvor man kan
tænke og tale politik.
Den enkelte borgers mulighed for at
komme til orde i samfundet er inden
for de seneste år ændret gradvist i takt
med demokratiets karakter.
Aktivisme er en måde for borgerne
at udtrykke en politisk holdning på et
andet plan end ved at stemme.

Occupy Wall Street: startede i USA i
2011 som en protest mod finanskrisen
og finanssektoren.
Critical Mass: sværme af cykler viser
anderledes, bilfrie muligheder.
Liberate Tate: En gruppe aktivister
sendte balloner med kunstige fugle og
fisk smurt ind i olie op under loftet
i London-museet Tate Moderns forhal
for at protestere mod museets sponsoraftale med olieselskabet BP.

Selv opererer Silas Harrebye med flere niveauer af aktivister, deriblandt det han i
sin Ph.D kalder for ’The Everydaymaker’,
der er kendetegnet ved den aktive medborger, der for eksempel opstarter miljøinitiativer i andelsboligforeningen eller ’De
kreative’, der indfører mere kunstneriske
og fantasifulde symbolikker og strategier
i aktivismen.
Silas Harrebye henviser til hjemmesiderne Beautifultrouble.org og Actipedia.
org, hvis folk ønsker at få idéer til, hvad
man som kreativ aktivist konkret kan
bruge af strategier og taktikker.
»Der er et kæmpe arsenal af forskellige
midler. Både som de professionelle i branchen kan anvende, og som vi almindelige
borgere og kulturforbrugere kan gøre.
Men overordnet kan jeg fortælle, at det
handler om at finde ud af, hvilken kulturel kontekst vi i Danmark skal indgå i, når
vi som kreative aktivister går ud og laver
de her kunstneriske og politiske aktioner,
og på den måde kan vi finde ud af, hvilke
taktikker og værktøjer, man kan lade sig
inspirere af,« lyder det fra Silas Harrebye.
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Anne Dorte Michelsen
De voksnes rækker

Majbritte Ulrikkeholm
Min Allerførste Jul

Pia Raug
Fugleflugt

Peter Viskinde
Grundstof

Erann David Drori
Rockin' my life

Target

Gateway

Exlibris

Poplick records

AEM Records

Fjæstad
Du kender Intet Til Mig

KrebsFalch
Tomandshånd

Carl Nielsen
på Vemmetoft

Choir of young belivers
Serious Lovers

Anne Katrine Tove
Altid Elske Dig

FreeLas Music

Universal Music

Helikon

Tigerspring

Egen udgivelse

Raske Penge
Indtil Nu

C.V. Jørgensen
En Stynet Strejfer
(genudg.)

Tamra Rosanes and
Rockabilly Heart
Custom Made

Søren Krogh
Gruk Mosaik

Dou Tours
Swinging in Wallywood

Exlibris

DT

Warner Music

Target

Raske Plader
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Linkoban
Hide the Dirt

KD Karma
Empathy!

The Blue Van
Letters

Allan Olsen
Tilfældigt Strejfet

Hollywoodnogo4u

Target Records

Playground Music /
Iceberg Records

Politikens Forlag

Fenger/Nordstrøm
Gnister

Niels Noller Olsen
60

Malene Kjærgaard
Here’s To The Ladies

Michael Frederiksen
Listen To Us

AEM Records

Sony Music

Sort Sol
Everything That Rises
Must Converge
(Genudgivelse)

Egen udgivelse

Eget forlag

Birthe Kjær
Lige Fra Hjertet

Ulrik Elhom og
Susanne Bargmann
Bliv Bedre

Erik Grip
Erik Grip synger Frank
Jæger
Gyps Fulvus

Warner Music

Kira Skov
May your mind explode
a blossom tree
Stunt/Sundance

Offpiste Gurus
In case of fire
Enya/Yellowbird

C.V. Jørgensen
T-shirts, terylenebukser og gummisko
Warner Music

SME

Akademisk Forlag
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L Ø S T & FACTS

R E D I G E R E T A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

DANS I
KLASSEVÆRELSET

PASSION F OR MAGI
Interviewbogen ’Listen to Us!’ lukker op for utallige personlige oplevelser i den magiske ’showbiz’ branche. I gennem bogens mere end 70 mini-biografier, møder læseren
en mangfoldig skare af optrædende fra hele verden: artister, musikere, sangere, komikere, skuespillere, bugtalere,
tankelæsere, lommetyve, klovne og tryllekunstnere. Her
fortæller artisterne sjove, pinlige og helt personlige historier, bl.a. om deres vej ind i showbiz og hvem deres helte
er. Der er også gode råd til alle dem, der gerne vil være
selvstændige og gøre deres passion til deres levebrød.
Bogen er skrevet på engelsk, og de mange medvirkende
kommer fra Europa, USA, Japan og Færøerne.

Dans og musik giver glæde og mod på at være sig selv i et
fællesskab. Med det tilbud har projektet Dansetid.dk de sidste to år fundet vej til landets klasselokaler.
Projektet – og sitet med samme navn – tilbyder korte
dans-med-film, og inspirerende danseopgaver til børn og
voksne.
Den seneste video i rækken af produktioner på Dansetid.
dk er optaget på med en 2. klasse fra Nykøbing Falster, og
musikken i videoen er Barbara Molekos sang Paranoia. Både
koreografi og musik er motor for dansefilmes endelige
udtryk, og børnenes åbenhed overfor at udtrykke sig og
fortælle deres historier, er noget af det, der gør stort indtryk
på koreograf Ulla Krebs Bille.
»Det overrasker mig hver gang hvor frit børnene associerer
og skaber fortællinger gennem dansen. I den seneste film
kan man se hvor fantasifuldt de omsætter deres oplevelse
af ordet paranoia« forklarer Ulla Krebs Bille. Som koreograf
og danseformidler har hun assisteret eleverne i at udvikle
dansefilmen Skoleparanoia.
Med kreativitet og fællesskab taler projektet direkte ind
i skolens hverdag, der skal leve op til skolereformens krav
om 45 minutters bevægelse hver dag. Dansetilbuddet anvendes af et stigende antal skoler rundt i landet, og mere end
24.000 brugere har siden lanceringen, hentet inspiration på
sitet.
Foto: The Company Film

Forfatter og tryllekunstner
Initiativtager, udgiver og pennefører bag bogens mange
interviews er magikeren Michael Frederiksen. Han har
optrådt med trylleri i 20 år, og vandt 1. prisen i Close-up
Magi i Magisk Cirkel Danmark i 2006 og 2007. Året efter
fik han 3. pladsen ved de Nordiske Mesterskaber i Oslo.
Michael Frederiksen har eget forlag, og udgiver også undervisnings-DVD’er om trylleri.
Bogen er udgivet med støtte fra Dansk Artist Forbund.

Køb bogen med rabat
Medlemmer af Dansk Artist Forbund, kan købe interviewbogen Listen to Us! for 249,- ved at sende en mail til
Michael på magi@trylle-michael.dk.
Afhentning/forsendelse aftales.
Normalpris kr. 299,-

22

ARTISTEN

2016

Om Dansetid.dk
Bag projektet står organisationen Dansehallerne, der har
omfattende erfaringer med dans som kunstart og med at
formidle dans til børn og unge.

HUSK
FRADRAG
TRÆK KURSUSUDGIFTER FRA
Når du vedligeholder dine faglige kompetencer, kan du trække
kursusudgifterne fra på selvangivelsen. Hvis du rejser udenlands
i forbindelse med en efteruddannelse, kan du også trække rejse
og opholdsudgifter fra.
Udgifterne til videreuddannelse kan dog ikke fradrages, hvis
det er en uddannelse hvor man får nye kompetencer, udenfor
faget.
Se skattereglerne i Kunsternes Beskatning på www.danskkunstnerraad.dk

SATSER FOR KØRSEL FALDER
Skattefradrag for kørsel falder i 2016. Det skyldes at bilerne kører længere på en liter brændstof og at benzinpriserne forventes
at falde i 2016.

Befordringsfradrag
Kører du i bil til job, kan du regne med at kørselsfradraget falder.
Er afstanden mellem 24-120 km pr dag, falder fradraget fra 2,05
kr. pr. km (2015) til 1,99 kr. pr. km i 2016. Har du mere end 120
km til arbejde hver dag, falder fradraget fra 1,03 kr. pr. km (2015)
til 1,00 kr. pr. km i 2016.

KURSUS: FÅ STYR PÅ SKATTEFRADRAG
Bliv opdateret med hvad og hvordan udgifter kan trækkes fra på
selvangivelsen. Hvert år sker der lovændringer, og måske går du
glip af skattefradrag, som du retmæssigt har krav på.
Dato / 9. marts 2016
Tid / kl. 10 - 16
Sted / DAF’s lokaler, Dronningensgade 68, 1420 København K
Medlemspris / 100 kr.
Ikke-medlemspris / 400 kr.
Tilmelding: www.artisten.dk/Brug-DAF/Kurser

Den skattefri befordringsgodtgørelse
Din arbejdsgiver kan betale en skattefri kørselsgodtgørelse til dig
for erhvervsmæssig kørsel i egen bil efter fastsatte takster. Ved
kørsel i egen bil sænkes satserne fra 3,70 kr. pr. km til 3,63 kr. pr.
km for de første 20.000 km, man kører. Ved kørsel over 20.000
km nedsættes satsen fra 2,05 kr. pr. km til 1,99 kr. pr. km.
Læse mere om skat på artisten.dk/rådgivning
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DANSKE
BØRNETEATRE
TURNERER I
HELE VERDEN
Danmark har fortsat en betydelig kultur-eksport, når det gælder professionel scenekunst for børn og unge. ASSITEJ Danmark, som er den
danske afdeling af den internationale organisation for teater for børn
og unge, har netop gennemført en undersøgelse af den internationale
turneaktivitet hos sine danske medlemsteatre i sæson 2014/15.
Opgørelsen viser, at ud af 36 besvarende teatre har 28 haft turneaktivitet i udlandet i den forgangne sæson, og de 54 forskellige forestillinger har turneret i i alt 32 lande med et samlet antal opførelser på 643.
ASSITEJ Danmark formidler viden om dansk børneteater til udlandet og information om udlandske aktiviteter til danske teatre. Foreningen tæller knap 70 teatre i medlemsskaren.
Foto fra forestillingen Androkles og Løven af Gruppe 38/Carte Blanche,
taget af Bo Amstrup.

FØDSELSDAGE 1/2 2016 – 31/5 2016
30 år
Stine Grøn 1/2
Andreas Lassithiotakis 10/2
My Lambertsen 20/3
Sofie Høffding 22/3
Moa Asklof-Prescott 6/4
Sigge Kreutzmann 8/4
Jeffrey Mc Cammon-Larsen 12/4
Malene Kjærgård 19/4
Siri Myggen 26/4

40 år
Katrine Amsler 9/2
Bjørn Jønsson 11/2
Kenneth Sarup 16/2
Mette Dahl Trudslev 22/2
Mikkel Hess 24/2
Marie Fisker 8/3
Waqas Qadri 25/3
Samuel Gustavsson 13/5

50 år
Ole Kibsgaard 9/2
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David Kampmann 10/2
Kim Wagner 10/2
Marianne Grooss 12/2
Monique Spartalis 16/2
Nikolaj Christensen 19/2
Anders Pedersen 23/2
Lizette Flannov 27/2
Annemarie Rasmussen 1/3
Vini Iuel 2/3
Ann Farholt 5/3
Nis Pedersen 16/3
Sten Rasmussen 24/3
Søren Sebber Larsen 29/3
Charlotte Nefer 31/3
Birgitte Agertoft 19/4
Rikke Duelund 22/4
Mia Hesselberg-Thomsen 29/4
Niels Wissum 7/5

Matti Borg 9/5
Per Kristensen 12/5
Jette Wainø 22/5
Poul Krebs 28/5

70 år
Johannes Thur 18/2
Keld Heick 24/2
Flemming Leinert 27/2
Benny Fjeldsøe 10/3
Troels Jensen 22/3
Peter Vesth 19/4
Allan Mortensen 27/4
Hilda Heick 19/5

85 år
Kirsten Kristjansen 2/4

90 år
60 år

Belita Kaye 5/2

Vibeke Hørdum 2/2
Birgitte Rode 26/2
Allan Olsen 18/3

Afdøde
Elio Kouzi

NY R ÅDG IV E R :

V EL KOMMEN
T I L MUSIKER
OG JUR IST
Det er en jurist med solid faglig baggrund og levende musik
i blodet, der fremover vil hjælpe DAFs medlemmer med kontrakter og aftaler. Ved siden af det juridiske arbejde, er Jens
Skov Thomsen også bassist i rockbandet Veto.

Tæt på artisternes aftaler
Jens har arbejdet som jurist i musik- og tv-branchen, og er
vant til at se på både indhold og forretning, når det gælder
kunstneriske produktioner. Han er særligt glad for at sidde på
den samme side af bordet som artisterne:
»Det er lidt af et ønskejob for mig at arbejde for artisterne, og
jeg ser frem til at gøre mit for, at de får de bedst mulige aftaler. Når der laves forretning, baseret på det som artisterne
skaber, så skal de også have en fair del af det, der bliver
tjent,« fortæller Jens Skov Thomsen.

Juridisk team
Siden 4. januar har Jens Skov Thomsen været en del af Dansk
Artist Forbunds juridiske team, sammen med chefjurist
Thomas Søemod, juridisk konsulent Malene Andersen, og advokat Nathalie Rothe.

»Jeg har været ualmindeligt privilege
ret at få lov til at arbejde med så man
ge dygtige artister og blandt usæd
vanligt gode kollegaer. Jeg vil gerne
sige tak for 15 fantastiske år og ’vi ses’
til alle dem jeg ikke fik snakket med,
inden jeg tjekkede ud. Tak til alle der
kom forbi, da sekretariatet midt i en
travl december, arrangerede en af
skedsreception. Tak for taler – og tak
til Marie Key og Bryan Rice for ord og
optrædener. Det var en både fantastisk
og svær dag! Men min interesse for
musik forsvinder ikke med et jobskifte,
og jeg glæder mig til igen at møde ar
tister og netværk i livemiljøet.«

VÆ R D SAT O G
A N E R K E N DT
F O R H A N DL E R
F O R L A DE R DAF
Med udgangen af 2015 forlod chefjurist Neel Lykkegaard Andersen sin stilling i Dansk Artist Forbund.
Med sit speciale i ophavsret, og kontrakter i særdeleshed, har
Neel Lykkegaard Andersen igennem 15 år markeret sig som
en meget seriøs rådgiver. Hun har hjulpet et utal af forbundets medlemmer med at få aftaler på plads, og rådgivet om
bl.a. pladekontrakter, managementaftaler, og forlagskontrakter. Fremover skal hun arbejde med filmrettigheder og DAF
ønsker Neel held og lykke i et nyt ophavsområde.

SKA R P E Ø J N E PÅ
ARTI ST KO N T R A KT ER
Mere end 300 kontrakter og aftaler blev sidste år gennemgået af skarpe juridiske øjne i
Dansk Artist Forbunds juridiske afdeling. Herudover får artisterne rådgivning og hjælp til at
vurdere konsekvenserne af en aftale. Skal aftalen forhandles videre, er der også hjælp til den
del af processen.
Der er 3 jurister og en advokat ansat til at rådgive medlemmerne.

Har du brug for et juridisk blik på din kontrakt eller aftale?
Kontakt DAF på 33 32 66 77
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Lounge hos DAF
torsdag den 3/3
Forbundet inviterer til årets første ARTISTlounge torsdag den 3/3.
Kom til en afslappet aften blandt kolleger
og venner af huset.
Nyd det hyggelige samvær og få en sprød
servering af mad, drikke og godt fra den lille,
unikke livescene i Dronningensgade 68.
Tag en ven eller kollega med og bliv inspirerende underholdt!
Dørene åbnes og der er mad fra kl. 19
– programmet starter kl. 19.30
Aftenens program følger.

VIDEO & AVIS
Den 4. video i Bayas projekt Sort Viking Soundtrack har fået titlen EMT
(Euro Mediterranean Trap). Med videoen ønsker rapper og sanger Baya
aka Bachir Mikkel Yahiya Mathiasen at vække publikum politisk.
»Det er første gang jeg laver musik med politisk indhold, og jeg vil
gerne have folk til at tage stilling til dansk udenrigspolitik« fortæller
Baya.
For at uddybe de globale udfordringer han formidler i videoen, har
Baya udgivet en avis med samme titel. Over 7 sektioner giver han udtryk
for sine synspunkter gennem egne artikler og foto-kollager.
»Tonen i avisen matcher den ’battle-style’ som er karakteristisk for hiphoppen, for jeg vil gerne engagere læserne i de store politiske problemer.«
Avisen kan fås ved at kontakte Baya på Facebook.
I efteråret 2014 udgav Baya debutalbummet Sort Viking Soundtrack, der
har kastet flere singler af sig. Han fik opmærksomhed allerede i 2005
med hittet Senorita og har hjulpet bl.a. Jamelia og Craig David med sangtekster.
Lige nu arbejder han på en Ep, som forventes at udkomme i løbet af
2016.
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ER DIN
SØG
TILSKUD AFREGNING
KORREKT
HOS
DAF
ELLER

Næste frist er fredag den 20. maj kl. 12

HAR

DU

PENGE

TIL

GODE?

Nu kan du få en royaltyspecialist til at se nærmere på de udbetalinger
du får fra dit pladeselskab eller andre samarbejdspartnere. Selvom
royaltystatements kan være lidt kedelige at beskæftige sig med, er det
godt at tjekke om du får den rette betaling.

Få et royaltytjek
Har du et projekt, der har brug for økonomisk støtte,
kan du søge del i de kollektive rettighedsmidler fra
Gramex, som DAF administrerer.

• Økonomisk gennemgang af din(e) kontrakt(er)
• Overordnet tjek af de seneste afregninger for f.eks. singler, albums,
compilations, synk., fysisk salg, download, mobil og streaming.

Der kan søges om tilskud til musikudgivelse (ikke
demo), liveoptræden, studierejse, uddannelse indenfor artisternes fag, film/dvd-projekter (hovedsageligt
den musikalske del), eksport eller sociale/-humanitære formål. Der kan ikke søges til projekter, der allerede har fundet sted.
Send din ansøgning via online ansøgningsformular
på www.artisten.dk.

Rådgivningen er gratis for medlemmer af Dansk Artist Forbund. Send
en mail til advokat Nathalie Rothe, nr@artisten.dk og beskriv hvilke
royaltyafregninger, du ønsker gennemgået. Hvis du får bevilliget et
royaltytjek, bliver der brug for at se kopier af dine kontrakter og
royaltystatement.

ENETIMER er skræddersyet hjælp
Royaltytjek er et af DAFs individuelle tilbud om specialist hjælp. Under overskriften ENETIMER tilbyder forbundet individuel hjælp til
medlemmerne indenfor bl.a. økonomi, presse og skat.
Se alle mulighederne på artisten.dk/Brug DAF
ARTISTEN

2016
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F UNDR A I S I NG:

SE DIT
PROJEKT
OPPEFRA
DER ER MANGE FONDS- OG PULJEMIDLER TIL KULTURLIVET, MEN DER ER OGSÅ
MANGE DER SØGER PENGE. LÆS HER OM, HVORDAN DU FÅR VINKLET DIT PROJEKT
SÅ DE INTERESSERER FONDENE, OG LAD DIG INSPIRERE AF TO KUNSTNERE,
DER LYKKEDES MED DERES FUNDRAISING

A F KJ E L D RO E S GA A R D

Der bliver færre penge at slås om i fundraising junglen i de næste år. I følge regeringens finanslov for 2016 skal Kulturministeriet spare 600 mio. kroner over de næste fire år, og samtidig fjernes de private fondes såkaldte konsolideringsfradrag, hvilket
også betyder færre penge til kulturformål. Men hvis man ser på
udviklingen i de private fondes samlede uddelinger i perioden
2004-2015 er billedet et andet.
»De 45 største fondes uddelinger er i perioden blevet tredobbelt fra 3,5 mia. kr. til 10,5 mia. kr., hvilket må siges at være
flot,« siger Markus Bjørn Kraft til Jyllands-Posten i forbindelse
med udgivelsen af Kraft & Partners ’Den Danske Fondsanalyse
2015’. Der er altså stadig muligheder, selvom kulturområdet ikke
er det letteste at fundraise til. Blandt fundraisere er der stor respekt for dem, der arbejder med fundraising i kulturbranchen,
fordi det er så svært at vride penge ud af fondene. Der er mange
om buddet, og der er mange gode projekter derude. På den anden
side kan mange forbedre deres projekt og ansøgning med enkle
midler.

Se projektet fra flere vinkler
I det kunstneriske arbejde vil man ofte gå dybt ind i at udforske
og udvikle sine egne personlige visioner. Når du søger fondsmidler skal du derimod kunne se dit projekt fra mange forskellige
synsvinkler. Det lyder enkelt, men det er ikke altid let.
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Du skal se det fra helikopterperspektivet. Hvordan er dit projekt
placeret i forhold til samfundsmæssige og kunstneriske udfordringer og tendenser? Hvad bidrager det med? Hvem får glæde af
det? Projektet skal have faglig eller samfundsmæssig relevans, og
det har langt de fleste projekter heldigvis, men du skal kunne
gøre rede for den.
Du skal se det fra målgruppernes synsvinkel, og beskrive hvordan projektet vedkommer modtagerne og hvordan vil du nå
dem.
Og ikke mindst skal du se det fra det skrivebord, hvor dem der
behandler ansøgningen sidder. De vil gerne have et velbeskrevet
projekt, der er til at forstå, virker realistisk at gennemføre og har
et gennemtænkt budget. De har ofte kortere tid til at bedømme
det end man tror, så vær meget konkret og klar i spyttet. Samtidig skal der være ambitioner og engagement – bare jordforbindelsen også er der.

Matthæus effekten
Også for fundraising gælder den gamle regel »For enhver, som
har, til ham skal der gives, ...« som det lyder i første halvdel af Jesus’ kendte citat. Fondene vil ofte give til dem, der allerede ’har’,
om det så er kunstnerisk anseelse, støtte fra andre fonde, vigtige
partnere, et anerkendt potentiale eller andet, selvfølgelig forudsat at der er et støttebehov.

Virtuosen
Det er imidlertid ikke alle gode projekter, der kan slå på at de er
eksperimenterende eller tværkunstneriske når der skal
fundraises. For den rutinerede og anerkendte guitarist Aske Jacoby, var det de faglige kompetencer der skulle formidles, da han
søgte støtte til at indspille et album med egen musik.
Fra et musikfagligt helikopterperspektiv skulle ansøgningen
samle trådene: at Aske Jacobys musikværk ligger indenfor den
klassiske, amerikanske musikgenre, og at han arbejder på det
højeste internationale niveau med bassisten Tony Scherr og
trommelegenden Jim Keltner, og at musikken kunne realiseres
i det legendariske, analoge pladestudie, Sunset Sound. Det lykkedes Aske Jacoby at få støtte til projektet fra bl.a. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, og i juni 2015 indspillede
han musikken i L. A. Albummet forventes udgivet i foråret 2015.

Det vil sige, at du må pakke janteloven lidt væk og klart og tydeligt beskrive, hvad du og projektet konkret har at byde på, uden
at forfalde til skamløs selvros. Bare en nøgtern konstatering af,
hvor fantastisk projektet er og alle de store perspektiver, der er
i det.

Tværfaglig scenekunst
Det er ikke mange tryllekunstnere, som kan trylle penge ud af
Statens Kunstfond, men for David Tholander lykkedes det. I projektet Pigeon Superstition undersøger han sammen med lydartisten Christian Skjødt spørgsmålene: Hvis man kunne høre tryl,
hvordan ville det så lyde? Og hvordan ville det forandre oplevelsen for publikum?
Projektet har en lang række aspekter, som typisk tiltaler fonde: Det arbejder tværkunstnerisk med både tryl og lydkunst, udforsker nye områder, refererer til anerkendt videnskabelig forskning, anvender ny teknologi og resultater og opdagelser kan
overføres til andre genrer. Ved en prøvevisning i november 2015
var der koblet en efterfølgende feedback session på, så publikumsinddragelse også er med i projektet.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst bevil
ligede støtten fra puljen scenekunst, voksen.

HAR DIT PROJEKT,
BRUG FOR ØKONOMISK
STØTTE?
Så kan du finde relevante puljer og fonde på det kunstneriske
og kulturelle område i Dansk Artist Forbunds opdaterede fondlister.

Skal du videre med et ansøgningsprojekt?
Benyt dig af det næstkommende kursus i fundraising eller
få en ENETIME indenfor fundraising.
Fundraisingkursus 30/3
Beskriv dit projekt og find fondene
Underviser / Kjeld Roesgaard
Tid: kl. 10 – 16
Sted / DAF’s lokaler, Dronningensgade 68,
1420 København K
Deltagere / 12
Medlemspris / 200 kr.
Ikke-medlemspris / 600 kr.

Foto: Hanne Budtz-Jørgensen.

FUNDRAISING – ENETIME
I løbet af to møder får gennemgået dit projekt sammen
med en rådgiver. Her får du forslag til relevante fonde og
puljer samt hvordan du kan gribe ansøgningsprocessen
an. Tildeles efter ansøgning i tilmeldingsgebyr.

STØTTEINDTÆGTER
Søger du støtte og er medlem af en a-kasse, bør du afklare
reglerne med din a-kasse først.

T R Æ N DIG
F RA S MERT EN
I LØBET AF KARRIEREN OPLEVER MANGE MUSIKERE SKADER OG SMERTER. MEN DET
KAN UNDGÅS. KORREKT DIAGNOSE OG DEN RIGTIGE TRÆNING KAN FOREBYGGE SKADER
- OG MINIMERE DEM, NÅR DE ER OPSTÅET. DET ER BLANDT ANDET
NOGET AF DET, KLINIK FOR MUSIKERSUNDHED VED ODENSE
UNIVERSITETSHOSPITAL ARBEJDER MED.

AF LONE NYHUUS

»Mange musikere er startet i meget ung
alder. Først har de gået i musikskole, derefter via MGK og siden til konservatoriet.
I løbet af deres uddannelse bliver det til
flere og flere timer om dagen, for at ende
med mindst 4-5 timer dagligt. Hvis man
kigger på den samlede belastning på både
muskler og sener igennem mange år, kan
det for mange musikere blive til en betragtelig eksponeringsskade.«
Sådan forklarer lederen af Klinik for
Musikersundhed, Lars Brandt det store
antal af musikere, der siden åbningen for
2 1/2 år siden har lagt deres vej forbi for
at få at vide, hvorfor de har så mange
smerter i skuldre, nakke, arme – og hvad
man kan gøre ved det.
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Hvor nogle af klinikkens klienter har så
ondt, at sygemelding er uundgåelig, oplever andre blot en daglig og arbejdshæmmende gene i forhold til det at skulle udøve deres fag, spille deres individuelle instrument.
Med inddragelse af patientens viden
stilles diagnosen. Og behandlingen, der
som oftest består af en stor del træningsanvisninger, lægges fast.
»Hos mange musikere ser vi, at det er
en muskulær ubalance, som fører til
smerter. Vi giver dem for eksempel gelebolde og træningselastikker og instruerer
dem i brugen. Med blot 10 minutters træning tre gange om ugen kan de fleste
opnå en bedre muskulær balance,« siger

Lars Brandt, før han slutter med at efterlyse en mere systematisk tilgang til musikeres grundlæggende fysiske træning og
kropsvedligeholdelse:
»Der er brug for oplysning og undervisning om dette. På uddannelsesstederne –
uanset niveau – og på musikerarbejdspladserne.«

Fakta
Juni 2013 åbnede Klinik for Musikersundhed under Arbejds- og Miljømedicinsk
Klinik, Odense Universitetshospital. Med
tilknyttede speciallæger, psykologer og
andre relevante fagpersoner behøver du
kun at gå et sted hen med din arbejdsska-

VIDEN EF T ER LYSES
”DET VIRKER SOM OM DET ALDRIG ER SKET FOR NOGEN
ANDRE MUSIKERE FØR.” SÅDAN BESKRIVER EN GUITARIST OG EN BASSIST DERES OPLEVELSER I UDDANNELSESSYSTEMET OG I MUSIKERMILJØET GENERELT, DA DE
GODE RÅD fra Andreas Lassithiotakis:

FIK EN OVERBELASTNINGSSKADE. GENNEM TRÆNING OG
BEVIDST BRUG AF KROPPEN, TANKERNE - OG INSTRU-

• Lav gode og frie udåndinger. Mange
musikere har spændinger omkring
solar plexus, der nemt kan komme af
forventningspres, ofte fra en selv, og
af at dyrke sin perfektionisme, koncentration og disciplin meget – og det
får overkroppen til at falde sammen
og udåndingen til at blive anstrengt.
• At løsne og styrke leddene, giver ofte
mindre tankemylder.
• Forbered dig, inden du griber instrumentet. Kig noderne igennem og lyt
til musikken. Det er det ikke kun for
at spare på musklerne. Det er også for
at bruge fantasien frit, inden den bliver koblet på dine tekniske vaner på
instrumentet.
Læs mere om Andreas her:
kropsrummet.dk/

de – uanset om det handler om kropslige eller mentale uhensigtsmæssige reaktioner på dit arbejde og dine arbejdsforhold. Som fagforbund har Artisten
henvisningsret til klinikken – men du
kan også henvende dig via din egen
læge.
Se mere om klinikken på
www.ouh.dk/wm424453

Læs mere om musikersundhed
www.artist-musikerhalsan.se og
www.mhpc2015.dk

MENTET - ER BEGGE NU PÅ VEJ MOD EN HELING.
Guitaristen Rune Risager var næsten lige
kommet ind på Syddansk Musikkonservatorium, da det skete. Han havde nok øvet
for meget og styrket for kroppen for lidt,
og da han en dag skulle gribe ud efter noget, var det som om, der var noget der
sprang i skulderen. Skulderen låste sig og
han fik ondt:
»Så gik det ud over hele min arm og siden min kropsholdning. Faktisk havde jeg
ondt i hele højre side af kroppen. De næste to år prøvede jeg alt muligt, indtil jeg
endelig en dag faldt over en behandler,
der kunne hjælpe mig. Jeg var også forbi
Odenses Klinik for Musikersundhed, og
talte med en læge, der var meget lyttende.
Men på det tidspunkt i mit forløb kunne
han ikke gøre noget for mig,« siger Rune
Risager, der dog er sikker på, at hvis han
havde fået kontakt til klinikken umiddelbart, da skaden var sket, så kunne det
have hjulpet.
»Under alle omstændigheder kunne det
have sparet mig for en masse renden
rundt. Jeg har brugt meget tid og mange
penge på at gå til læger, der ikke ved noget om mit fag.«

Følelsesløs arm
Hans kollega fra bandet ’Den fjerde væg’,
bassist Andreas Lassithiotakis peger også
på et stort fravær af viden og hjælp, da
han i forbindelse uddannelsen fik den
overbelastningsskade, der gjorde ham helt
følelsesløs i venstre arm i halvandet år.
»Det virkede det som om, jeg var den første det skete for på konservatoriet. Der
kunne ikke gives henvisninger til hverken læger, behandlere eller kollegaer, med
erfaring på området.«

Han fortæller videre: »Hos læger fik jeg
enten fik at vide, at der ikke var noget
galt eller ikke var noget at gøre; jeg blev
scannet og testet og nåede også at blive
opereret – uden meget bedring. Samtidig
gik jeg til fysioterapi, kiropraktor, akupunktur, zoneterapi og osteopati og meget
mere.«
Gennem en af sine lærere fandt Andreas Lassithiotakis vej til en behandling,
som virkede: Body SDS. Siden har han taget en uddannelse i systemet og arbejder
nu fortrinsvis som behandler – blandt andet af musikere med samme slags skader,
som han selv havde.
Rune Risager har det også bedre. Nu –
fem år efter, at der var noget i skulderen,
der sprang – gør det ikke længere så ondt
at spille, og når spillejobs’ene er der, er de
heller ikke længere efterfulgt af uger fyldt
med smerte.
»Men jeg arbejder også på at gøre min
krop stærk, sådan at den kan holde til det
pres, jeg udsætter den for,« fortæller Rune
Risager, før han slutter:
»Hvis man gør noget for sin krop, der
er unaturligt, for eksempel at spille guitar,
så skal man også være klar over, at man
skal styrke kroppen. Kun på den måde
kan den holde til det.«
Hør Runes musik her:
facebook.com/denfjerdevaeg
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B AR SE L
FOR
SE LV STÆND I G E
ALLE DER BLIVER FORÆLDRE, HAR RET TIL BARSELSORLOV. MEN STØRRELSEN PÅ
BARSELSYDELSEN, KAN VÆRE RET FORSKELLIG. I MODSÆTNING TIL HVAD MANGE
MÅSKE TROR, SÅ ER DET MULIGT FOR SELVSTÆNDIGE AT GÅ PÅ BARSEL MED EN
BARSELSYDELSE PÅ OP TIL KR. 4.180,- UDBETALT OM UGEN (2016). DETTE
GÆLDER BÅDE FOR MÆND OG KVINDER.

A F D O RT H E KO R F I TZ E N,
ARBEJDSMARKEDSKONSULENT I DAF
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I Danmark har alle nybagte forældre ret
til at gå på orlov, mulighederne for at få
en barselsydelse i orlovsperioden er ret
forskellig og afhænger af hvordan ens arbejdsliv ser ud. Selvstændige erhvervsdrivende kan i mange tilfælde få barselsdagpenge, hvilket kan være en god mulighed,
hvis man gerne vil holde en periode fri,
eller delvist fri, sammen med sit barn.
Selvom ydelsen kaldes barsel-’dagpenge’
har muligheden intet med a-kassen at
gøre.

Beskæftigelseskrav
Kravene for at selvstændige kan få en barselydelse er, at man har arbejdet i mindst
6 måneder inden for de sidste 12 måneder
før man går på barsel, mindst på halv tid
(18 1/2 time om ugen), at man har arbejdet den seneste måned før barselsorloven,
og at der er overskud i virksomheden.
Alle krav skal være opfyldt. Man skal
i forbindelse med ansøgningen kunne
dokumentere hvor meget der er arbejdet,
typisk ved at indsende seneste årsregnskab. De fleste vil kunne få den nødven
dige dokumentation over indtægter hos
egen revisor.

Selvstændige søger selv
Som selvstændig indberetter man selv
sin barsel via digital selvbetjening. Det
kræver at man har rekvireret en digital
medarbejdersignatur til virksomheden

(nemID). Man kan altså ikke anvende det
nemID nøglekort man har til privat brug.
Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgningen og udbetaler barselsdagpenge.

Hvad kan man få?
For at få det højeste barselsdagpengebeløb, som er kr. 4.180 om ugen, skal indtægten i virksomheden være mindst
217.360 kr. (2016) om året. Er indtægten
i virksomheden mindre eller negativ, er
det muligt at tegne en statslig forsikring,
der garanterer minimum 2/3 af den højeste dagpengesats. Forsikringen skal tegnes
6 måneder før man skal på barsel.
Har man så høj indtægt, at man fra Ud
betaling Danmark er berettiget til højeste
dagpengesats, vil forsikringen være overflødig i forbindelse med barsel.

Hvor længe på barsel?
Moren kan gå på orlov 4 uger før den
dato, det forventes at hun føder. Den dag
kaldes også for ’terminsdato’. Efter fødslen
har moderen ret til 14 ugers orlov og
faren har ret til 2 ugers orlov indenfor
morens 14 uger. Derefter begynder den
periode, der kaldes ’forældreorloven’, som
er 32 uger med ret til orlov, som mor og
far kan bruge af, som de vil. Det vil sige
enten skiftes til orlov, eller holde orlov på
samme tid, indtil de 32 uger er brugt. Faren kan i øvrigt godt begynde at bruge af

KAN DU NÅ AT FÅ PENGE
GENNEM BARSELSUDLIGNING?
Hvis du snart bliver forælder eller hvis er barnet allerede er
født, kan du som selvstændig måske få et større beløb end
den almindelige barselsdagpengesats. Pengene kommer fra en
barseludligningsfond for selvstændige, og du kan komme i
betragtning, hvis du tager barselsorlov inden 1. april 2016. Det
er muligt at få mere end den almindelige barselsdagpengesats
udbetalt, helt op til over kr. 6.000 om ugen, afhængig af indtægten i virksomheden. Det kræver at orlovsperioden er på
begyndt efter 30. september 2015.

Højere barselsats slutter 1. april
Barselsudligningen for selvstændige er vedtaget ved lov, men
gælder kun indtil d. 1. april 2016, hvor loven desværre afvikles
igen på grund af vanskeligheder med at afgrænse, hvem der
skulle betale til ordningen.

de 32 ugers forældreorlov i den periode,
hvor moren holder de første 14 ugers orlov. Den samlede ret til orlov for mor og
far er 52 uger med en ydelse. Jo mere man
holder barsel på samme tid hvor begge får
en barselsydelse, jo kortere bliver perioden i den sidste ende.
Der er desuden – for nogen – nogle
muligheder for at forlænge eller udskyde
orlov, og man kan få information om disse muligheder ved at ringe til Udbetaling
Danmark.

Arbejde under barselsorlov
Selvstændige artister kan både finde det
nødvendigt og rart at arbejde i et eller andet omfang, mens de er på barsel. I det tilfælde skal man huske at give Udbetaling
Danmark besked om arbejde og indtægt.
Man kan også vælge at nedsætte sin barsel til halv tid med halv ydelse. Gør man
det, bliver orlovsperioden forlænget tilsvarende. Som selvstændig, svarer halv tid til
halvdelen af det timeantal man på ansøgningstidspunktet gav oplysning om, at
man arbejdede om ugen. Dvs. arbejder
man normalt 50 timer om ugen, svarer
25 timers arbejde til halv tid.

Spørgsmål til barselsregler?
Kontakt DAFs arbejdsmarkedskonsulent
Dorthe Korfitzen
dk@artisten.dk

Dansk Artist Forbund forudså allerede dette problem i 2013, og
gjorde opmærksom på det i et høringssvar. Men desværre tog
politikerne ikke vores advarsler alvorligt, med det resultat at
der beklageligvis lægges op til at afvikle ordningen igen.
Afviklingen pr. 1. april 2016, forventes vedtaget i starten af
februar.

NYTTIGE

LINKS

Selvbetjening til at søge barselsydelse:
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/Udbetaling_Danmark/Barseldagpenge_til_selvstaendige
Syge- og barselsforsikring hos Statens Administration:
http://www.statens-adm.dk/da/Forsikring
Læs om beskæftigelseskravet for selvstændige:
https://www.borger.dk/sider/barsel-selvstaendige.aspx    
Bestil medarbejdersignatur (NemID) til virksomhed:
https://www.medarbejdersignatur.dk/
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Annonceside

HVIS DER IKKE ER EN LØSNING,
SÅ FINDER VI EN

BRANCHERÅDGIVNING
Rådgiver, Coach og psykoterapeut Henriette Blix
tilbyder professionel rådgivning, sparring eller terapeutisk hjælp til at komme videre med aktuelle problemer.
Du kan vælge en enkelt session, korte eller lange forløb.

Blix Management
Hyrdevej 6, 2900 Hellerup
Telefon 40855584
E-mail: henriette@blixmanagement.com

PRØV en ny vej i udviklingen af dine projekter
BYG videre på dét, du allerede kan
TJEK DAFs 2016 kurser
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Musikken spiller bedre,
når der er plus på kontoen.
Giv dig selv en rådgiver,
som kan få musikken frem
i din økonomi.

MENINGER
FRA
SCENEKANTEN

» P ROVOKERE NDE INSPIRATION,
D E T E R LIGE MIG«
MARIA FAUST SAMLER KONTRASTERNE I MUSIKKEN - SKØNHED MØDER UPOLERET
VILDSKAB. HUN ER EN PRODUKTIV

SAXOFONIST, ORKESTERLEDER OG KOMPONIST

OG HAR ALLEREDE 6 ALBUM BAG SIG. HENDES BANDS HAR OPTRÅDT I BLA. NORDEN,
ESTLAND, LITAUEN, USA, KINA OG RUSLAND. MEN DET ER EN KAMP AF FINDE
MIDLER TIL AT UDGIVE MUSIKKEN.

Hvilken optræden har du været mest tilfreds
med, i løbet af det seneste år?
Jeg er mest af alt glad for at min musik er
begyndt at nå frem til lyttere udenfor
Danmark. Den anerkendelse betyder meget for mig. De orkestre som jeg står i
spidsen for, har haft travlt og givet pænt
mange koncerter og det er noget der virkelig gør mig glad. Det var et personligt
højdepunkt for mig at skrive musik til
DR Bigbandet, og dirigere orkestret til opførelsen i forbindelse med DMA Jazz.
Har du haft nogle scenekunstneriske skuffelser
for nyligt?
Efter at Kunstrådet har nedlagt ’udgivelsespuljen’ er det blevet meget svært at
skaffe midler til at udgive musik, uden at
have et større musikselskab i ryggen. (Og
store selskaber er der heller ikke mange
af …!). Det er meget nedslående! Når min

musik skal indspilles, kræver det et stort
studie, og tid og penge. Jeg har svært ved
at forstå hvorfor Kunstrådet nu vælger at
fokusere på de medier musikken udkommer på, når de skal støtte musikudgivelser. På den måde når støtten nærmere ITområdet, der allerede har penge. Fokus er
ikke længere på musikken. Hvordan kan
det hjælpe en musiker som mig?
Jeg er nødt til at bruge en masse energi
på ikke-relevante ting. F.eks. er jeg ved at
uddanne mig selv indenfor computerspil
og apps for søge støtte fra den pulje, i stedet for at skrive og researche på mit nye
projekt.

det er lige mig. For nylig har Lydia Lunch
(amerikansk sanger, digter og skuespiller,
red.) inspireret mig.
Hvad ser du som den største udfordring for
artistfaget og standen lige nu?
At overleve som selvstændig free-lancer.
Velkommen til et arbejdsliv uden sikkerhed og balance! Men jeg vil ikke ændre på
noget. Jeg vil bare gerne arbejde og gøre
det jeg er bedst til. Det sværeste ’shit’ er at
finde relevante fonde - og håndtere skattereglerne. Det har gjort det meget kompliceret at skabe og arbejde som jeg gør, og
det kan virkelig få mig til koge!

Hvor og hvordan blev du sidst kreativt
inspireret?
Jeg bliver inspireret at ingenting og alting. Når bare jeg trækker vejret, bliver
jeg inspireret. Provokerende inspiration,

MENINGER
FRA
SCENEKANTEN
I serien fortæller danske solister om oplevelser og holdninger til deres arbejde.

Maria Faust, saxofonist og komponist, arbejder især indenfor
third stream jazz og moderne big band musik.
I 2014 blev hun hædret med to Danish Music Awards, både
Årets Danske Jazzkomponist og for Årets Danske Særudgivelse
for udgivelsen Sacrum Facere. Musikken indeholder elementer
af kompositionsmusik og frie improvisationer sammen med
elementer fra den estiske folkemusik.

Har udgivet 6 album: 'Bitchslap Boogie' (2008), 'Warrior Horse'
(2010), 'Pistol Nr. 9' (2012), 'Maria Faust Jazz Catastrophe'
(2013), 'Barefoot Records Live in CPH Jazz Festival 2012' (2013)
samt 'Sacrum Facere' (2013).
Medstifter af pladeselskabet Barefoot Records.
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BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG
GODE TILBUD
REJSEFORSIKRING
til hele verden

10%

ALL INCLUSIVE

Sejl på MiniCruise

TIL NORGE

ved Rødehavet

5%

5,5%

Alkas Rejseforsikring dækker i hele verden
og inkluderer afbestilling. LO Plus medlemmer
får 10% rabat.

Hilton Hurghada Long Beach eller
Maritim Peninsula i Sharm kun 3.999 kr.

Tag på MiniCruise til Norge for kun
DKK 398,- pr. pers! Med LO Plus sparer du
yderligere 5,5% oveni!

Læs mere på loplus.dk/alka

Læs mere på loplus.dk/atlantis

Læs mere på loplus.dk/dfds

Få 7 % på

FYLD TANKEN

Trænger bilen til et

SKØNHEDSPRODUKTER

7%

uden at tømme banken

SERVICEEFTERSYN?

17-22
øre

10%

På ezzence.dk finder du flere end 7000
skønhedsprodukter og 170 mærker.
Brug din rabatkode og få 7%.

Med et Shell Card sparer du altid 17 øre
pr. liter benzin og 22 øre pr. liter diesel.

SDS Service Basis kun 895 kr.
34 kontrolpunkter inkl. olieskift og filter.
Normalpris 1.195 kr.

Læs mere på loplus.dk/ezzence

Læs mere på loplus.dk/shell

Læs mere på loplus.dk/sds

Hent LO Plus’ medlemskort App og få dit medlemskort på mobilen
Med App’en får du direkte adgang til din fagforening samt et nemt
overblik over alle medlemsrabatterne.
Send en sms med teksten ”KORT” til 1999 og modtag et link til download af
app’en med dit medlemskort. Det koster alm. sms takst.

TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER

Hent App’en i dag:
Send en SMS med teksten
”KORT” til 1999

DIGITALE
NYHEDER
FRA
ARTISTERNES
A-KASSE
FREMOVER FÅS ALLE A-KASSE NYHEDER DIGITALT.
I MANGE ÅR HAR A-KASSEN HAFT EN FAST PLADS PÅ
DE SIDSTE SIDER I FAGBLADET ARTISTEN, MEN NU
ER TIDEN INDE TIL AT SKRIVE DIREKTE TIL ALLE
MEDLEMMER.
Nu kan alle nyheder læses på a-kassens hjemmeside og hver anden måned
sender vi også et nyhedsbrev direkte til alle medlemmer pr. mail.
Vi håber I vil tage godt imod det nye tiltag,
Rigtig godt nytår fra Joan og Marianne i Artisternes a-kasse.

Vil du have en SMS reminder?
Nu får ledige og efterlønsmodtagere en påmindelse på telefonen
om at sende ydelseskort ind,
hvis mobilnummeret er oplyst
i a-kassen.

Nye satser
I det nye år er den maksimale
dagpengesats pr. dag 836 kr.

Tjek dine møder i din digitale post
Se årets udbetalingsperioder
Den aktuelle dagpenge periode
starter den 25/1 og slutter den 21/2.

Hvis du er tilmeldt digital post fra det offentlige, så
husk at tjekke din E-boks jævnligt. Det kan det kan få
store dagpengemæssige konsekvenser at miste et møde
i Jobcentret.
Læs mere om f.eks. nye satser, udbetalingsperioder
m.v. og feriepenge på www.artisten.dk/a-kasse.
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SCENISK
FORTRYLLELSE
Det poetiske og performative spiller ofte op imod hinanden i sangeren og komponisten
Hanne Rafnsøes arbejde. Senest kunne hendes originale arbejde med naturens egne lyde
og nykomponeret musik opleves i forestillingen Underskoven, der blev opført i Pinse
skoven på Amager.
Her fik skoven og fortællingen en lyd, skabt af Hanne Raffnsøe i samarbejde med Johan
Segerberg. For indsatsen blev Hanne Raffnsøe, og de tre andre performere i Nycirkus-kompagniet GLiMT hver især præmieret af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst,
for: ’et samspil mellem lydinstallation, billeder og performere der fortryller’.
Som sanger, komponist og performer udfolder Hanne Raffnsøe sin musik i sceniske projekter. Både i det poetiske orkester, Hannes Alliance, der har skabt musik til flere nycirkus
forestillinger og albums. Eller som en af de tre sangerinder i forestillingen ’Men nu har jeg
en hjærne’, der i 2015 satte musik til digte af frihedskæmperen Gustaf Munch-Petersen.
Foto: © Niels Hougaard
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