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INDHOLD
Hvis en arrangør beslutter at aflyse en koncert 
eller optræden, har artisten eller bandet i de 
fleste tilfælde ret til betaling. 
Men pengene kan være svære at inddrive.

AFLYST OPTRÆDEN 
SIDE 16

Mange danske scener har ikke de nødvendige faciliteter til 
kunstnere der optræder i luften. Det kan få konsekvenser 
for det kunstneriske udtryk og udfordrer artisternes sikker-
hedsforhold.

DANSKE SCENER TAGER IKKE HØJDE FOR 
LUFTARTISTER
SIDE 26

Dansk Artist Forbund har spurgt artister-
ne om hvordan deres arbejdsuge og timer 
fordeler sig, og hvor tilfredse de er med 
deres faglige organisation.

PROFESSIONELLE 
ARTISTER I DAF
SIDE 20
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EN FLIG 
AF DANMARK 

FAGBLADET 
ARTISTEN

Der pågår et politisk og kulturelt paradig-
meskifte i verden lige nu. Lande i Europa 
har travlt med at beskytte egne interesser, 
egen historie og nationale værdier, kultu-
relt, økonomisk og socialt og lægge distan-
ce til mulige internationale påvirkninger. 
Donald Trump, man orker næsten ikke  
at sige navnet, tramper også ud af den sti. 
Han er en realitet, dér på sin piedestal  
i USA, og landet er en mere og mere  
splittet nation. 

Men national og 
kulturel identitet 
kan udvikle sam-
menhæng og værdi. 
Som land og som 
borger er det natur-
ligt at være bevidst 
om sit grundstof. Og 
stolt af det. I Dan-
mark er det stof vores sære, særlige sprog, 
vores nordiske identitet, klima og smukke 
kyster, vores åbenhed, den berømte hygge 
– og åbenbart også lykke – og ikke mindst 
vores vildtvoksende kunst og kultur, der 
udleves i store og mindre formater over 
hele landet. DET ER vores grundstof!

Mange rundt om i verden vil gerne have 
en flig af Danmark. Vi har tydeligvis et  
eftertragtet kulturelt sprog, en tone, en 
stemning, som vi lige nu formidler, når  
vi viderebringer danskproduceret indhold 
som TV, musik, film, nyheder til et lystent 
nationalt og internationalt marked. Der er 
på sin vis tale om både opretholdelse og 
udbredelse af vores kultur, men så sande-
lig også om en forretning. Og når det dan-
ske, kreative indhold formidles digitalt af 
’nye’ internationale distributører herunder 

Google, Facebook, YouTube, tager lovgiv-
ningen ikke omhyggeligt hånd om vores 
forretning. Det er en farlig omgang med 
vores værdifulde grundstof, når gigantiske 
platforme ikke mødes med et forventeligt 
krav om betaling for formidling af det 
indhold, som danske distributører natur-
ligvis betaler for. 
Og så længe de store platforme ikke bidra-
ger til finansieringen af dansk indhold,  

bliver det sværere  
at imødekomme  
den stigende efter-
spørgsel. 

Her kunne Danmark 
bruge noget af den 
ild, der netop nu  
buldrer derude til at 
forsvare disse værdi-
er. Til at værne om 

værdifuldt indhold og et vigtigt kredsløb. 
De beskyttende kræfter kunne sætte klare 
rammer og krav for internationale aktø-
rers ageren i Danmark – og stoppe det  
vel kendte manglende bidrag til dansk ind-
holdsproduktion.

Kulturminister Mette Bock offentliggør  
snart nedsættelsen af et ekspertudvalg, der 
skal se på fremtidens finansiering af 
dansk, digitalt indhold. Det skal bl.a. kigge 
på andre landes krav til distributører og 
deres forretningsmodeller. Jeg håber, at 
man vil gå til stålet, fjerne de store platfor-
mes mærkværdige særstatus og måske få 
de mange annoncekroner, der pt. går i en 
stor bue uden om Danmark, til at lande 
her og bidrage til medfinansiering af det 
eftertragtede, danske indhold, og vi der-
med kan blive ved med at give – en flig af 
Danmark.

Udgives af Dansk Artist Forbund 
– fagforening for udøvende kunstnere
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1420 København K
www.artisten.dk
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»LOVGIVNINGEN 

TAGER IKKE 

OMHYGGELIGT 

HÅND OM VORES 

FORRETNING«

Hvad skal der til for at få et familieliv 
til at fungere med en artistkarriere?
8 artister deler ud af de erfaringer 
og ændringer i kreativitet og netværk 
som familielivet har ført med sig.

KARRIERE & FAMILIE 
SIDE 10
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I løbet af 2017 indtager historiefortæller 
Anette Jahn rollen som Munkens Brud i 
mere end 100 danske kirker. I forestillingen 
giver hun liv til den bemærkelsesværdige 
middelalderkvinde Katharina, der bliver 
gift med reformatoren Luther. Vi følger 
Katharina fra hun mister sin mor som 
barn og afleveres til et kloster. Derfra flyg-
ter hun sammen med 8 andre nonner for 
at få sin egen tilværelse. Historien fortælles 
med ord og musik, der spænder fra grego-
riansk musik til jazzimprovisationer og  
futuristisk lydmaleri. Anette Jahn har 
skrevet manuskript og spiller Katharina, 
mens Tine K. Skau har komponeret og 
spiller musikken. 

MUNKENS 
BRUD

Soleima har en bemærkelsesværdig vokal og 
et stærkt D.I.Y.-gén, der placerer hende i pop-
musikkens eksperimentelle landskab. I løbet 
af foråret 2017 udgiver hun en række singler 
som optakt til første minialbumudgivelse, 
der udkommer i slutningen af april måned. 

Bag kunstnernavnet Soleima arbejder  
Sarah Mariegaard, der forrige år begyndte at 
arbejde med producere i København, London 
og L.A. I starten troede Sarah Mariegaard 
egentlig, at hun skulle skrive for andre, og 
det var hendes fokus i den første del af karrie-
ren. Men da hun begyndte at lave musik med 
producerne Vera og Vasco, meldte lysten til at  
udgive selv.

SOLIST I EGET KUNSTNERNAVN
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PÅ TURNÉ 
SIDEN 1967

I år rammer The Savage Rose 50 års milepælen som et af Danmarks 
mest skelsættende rockbands. Gennem 50 år har bandet præget 
dansk musikhistorie båret af en række markante musikere. I dag  
er Anisette det eneste tilbageværende medlem fra det oprindelige 
The Savage Rose. Siden starten har hun været en unik frontfigur og  
respektindgydende sanger og fortolker. »Jeg har været på turné siden 
1967« slog en veloplagt Anisette fast under jubilæumskoncerten  
i Det Kgl. Teater tidligere på året. Hun turnerer fortsat og omgiver  
sig med en besætning af musikere, der giver The Savage Rose’ store 
sangkatalog nerve og nærvær. The Savage Rose blev dannet i 1967 af 
Thomas Koppel, Anders Koppel, Alex Riel, Jens Rugsted, Flemming 
Ostermann og Annisette Hansen. En international karriere blev 
afbrudt, da rockbandet afviste at optræde for de amerikanske tropper 
i Vietnam. Siden har kampen mod krig og undertrykkelse været en 
rød tråd i The Savage Rose’ musik og fortællinger.

MUNKENS 
BRUD

Måske er der endnu et dansk sommerhit 
på vej fra Joey Moe? I 2014 var det num-
meret ’Million’, der bragede ud i radioer  
og festivalhøjttalere. Samme år fulgte det 
selvbetitlede album ’Joey’, som også inde-
holdt hittene ’Klar På Mig Nu’ og ’Hvis 
Det Ik Skal Være Os’. I 2016 har Joey luk-
ket helt ned for live-scenen og arbejdet  
i studiet for at færdiggøre sin syvende pla-
de. 1. single herfra forventes at udkomme 
i februar måned.

ER DET LYDEN 
AF SOMMER?
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»JEG ER 
BLEVET HENDE 
DER SPILLER 
KL.  21  I  STEDET 
FOR 01«
FOR 10 ÅR SIDEN HANDLEDE CAMILLE JONES' LIV OM SUCCES I LONDON OG PÅ  

ALVERDENS KLUBSCENER. MEN PRIORITERINGERNE HAR ÆNDRET SIG MED TIDEN.  

CAMILLE HAR DET GODT MED AT DROSLE NED, VÆRE GÅET FRA P3- TIL P4-SEGMENTET 

OG ENDDA MED AT SYNGE ET COVERNUMMER I NY OG NÆ. HAR FORÆLDREANSVARET  

FØRT TIL ET NYT ARTISTLIV, ELLER GAV SKIFTET PLADS TIL FAMILIELIV? 

A F  S A R A  I N D R I O

På køleskabet i Camilles køkken hænger 
polaroider og printede Kodak-billeder af 
hende som classy popstjerne mellem bille-
der af en nyfødt baby og andre familie-
medlemmer. Overfor sidder hun afslappet 
med begge ben solidt plantet på jorden og 
i sine tøfler og udstråler en venlig, no-
bullshit attitude. Personen her i køkkenet 
er den samme som på billederne – helt 
klart – og hun virker lige bekvem i begge 
roller. Et stilfuldt hjem breder sig fredfyldt 
ud i baggrunden og vidner om samme 
omhu og grundighed, som Camille Jones 
lægger i både forældreskab og arbejde.  
I det bagerste rum er der en væg med en 
stor skydedør mellem børneværelset med 
tremmesengen og kontoret, hvor der lig-
ger et midi-keyboard og en mikrofon 
fremme på bordet. De to rum er lige store 
og adskillelsen af glas. Indretningen kan 

ses som symbol på de lige dele opmærk-
somhed Camille giver sit barn og sin mu-
sikkarriere, men Camille er ikke meget 
for at slå brødet for stort op, for at fortol-
ke virkeligheden for meget og minder  
flere gange om, at hun er realist; en pige 
fra landet, der uden fortrydelse sætter pris 
på det, hun har.
 
Prisen for at blive mor

For to et halvt år siden blev Camille Jones 
alenemor til en lille dreng. Hun har altid 
vidst, hun gerne ville have børn og gerne 
en flok, fortæller hun og læner sig ind 
over bordet, mens hun kniber øjnene en 
anelse sammen.

 »Let’s face it. Det var ved at være sidste 
udkald for mig«, siger hun grinende og 
uden omsvøb.

Albummet Camille blev færdigt, da hun 

var i niende måned og udgivet tre måne-
der efter fødslen. Siden har hun ikke ar-
bejdet ligeså målrettet på eget materiale 
til udgivelse.

 »Jeg har prøvet det hele, både på forre-
ste række og på bagerste række. Så hvad 
kan man sige, det har kostet at blive mor? 
Det var bare freakin’ heldigt, at det ku’ 
lade sig gøre at få ham!«

Selvom Camille ikke har en ny udgivel-
se på vej, er der ikke rigtigt noget, der er 
stået stille siden, hendes søn blev født.  
Efter seks måneder blev hun rådet til at 
ringe til Frederiksberg Kommune og spør-
ge, om hun havde ret til barsel. Det havde 
hun, og det tog hun så. Først da.

 »Jeg har ikke det privilegium at drosle 
ned, fordi jeg er eneforsørger. Men det er 
klart, at jeg ikke flyver til Rumænien ti 
gange om året for at spille længere.«
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Identiteten skal redefineres  

Da Camille fik sin søn, var hun allerede 
inden klar til, at der skulle ske noget nyt. 
Klar til at søge nye formater for udgivelser 
og koncerter, klar til at henvende sig til 
P4-lytterne i stedet for P3-målgruppen. 
Camille forklarer det på sin ligefremme 
facon uden omsvøb:  

»Som artist ved man, at de unge ånder 
de ældre i nakken, og det ku’ jeg i den grad 
mærke. Heldigvis er de nye rigtig gode, så 
der er ikke noget at være bitter eller skuf-
fet over. Det er bare sådan, det er. Jeg er 
rigtigt glad for at spille klokken 21 i ste-
det for klokken 01 om natten. Og helt ær-
ligt så er jeg glad for at slippe for klubber-
ne og London, som jeg aldrig trivedes i.« 

Det sidste års tid har Camille været glad 
for at arbejde som musikkonsulent på 
spillefilm. Så glad at det tog lidt for meget 
over. Camille opdagede, at hun slet ikke 
var klar til at drosle så meget ned på ar-
tistvirket, og at publikum loyalt mødte op 
til hendes koncerter. Det krævede en rede-
finition af identiteten som artist, ligesom 
moderrollen gjorde. Indtil det fandt en 
god balance mellem musikkonsulent ar-
bejdet og artistvirket.    

»Jeg føler, det er noget nyt, jeg skal leve 
op til, være stolt af, og jeg vil gerne have, 
han kan være stolt af mig. På den anden 
side er der taget et load-off det andet (mu-
sikkarrieren, red.), for når jeg henter min 
søn, og i de timer vi siden har sammen, 
må jeg være 100 procent til stede. Hvor 
guleroden jeg løb efter før kun var til mig, 
er den nu også ham.«
 
Svært er ikke en undskyldning 

for at lade være

Camille Jones kommer fra et århusiansk 
lilleskolemiljø, der har fostret mange 
kendte musikere, og både hendes to brød-
re og faderen spiller musik professionelt. 
Det var derfor ikke svært at vælge den vej, 
selvom den aldrig af den grund var mere 
givet for hende end for andre.

»Kreativitet er en udfordring. Jeg  er krea-
tiv på den ene side men også dødstrukture-
ret på den anden. At det er svært, har bare 
aldrig været et argument for mig for at la-

de være. Tværtimod, det gør det hele værd 
for mig, at det til tider er en bumpy road.«

På samme måde smøgede Camille ær-
merne op, da hun blev alenemor og virker 
hverken udmattet eller som om, det har 
koster store ofre. Sådan har hun valgt, det 
skal være, og kun ganske kort bliver blik-
ket fjernere, og der kommer en lille ind-
rømmelse i den retning.

»Jeg har da nok sat sangskrivningen  
lidt på pause, mens min søn var helt lille.  
Timerne går med at lave systemer, så der 
kommer flow i mit virke, som nu er for-
delt mellem musikken og musikkonsulent - 
arbejdet«, men så tilføjer hun hurtigt:

»Jeg ved sgu ikke, om det var hønen  
eller ægget, der kom først, for jeg havde 
også virkelig brug for den pause.«

Usikkerheden som drivkraft 

Selv med en for dansk målestok stor inter-
national succes og en anseelig række  
albumudgivelser bag sig, er Camille hver-
ken skråsikker på sit materiale eller på sig 
selv. Tværtimod kalder hun usikkerheden 
for en drivkraft.

»Jeg er ambitiøs, og det kan være angst-
provokerende, for man ender jo med at 
udstille sig selv i et eller andet omfang. 
Jeg vil gerne skabe noget, som rører mig 
og andre mennesker, og jeg kommer da tit 
i tvivl om den er der.«

Det er samme usikkerhed, som får Ca-
mille til at øve sig hudløs, når hun bliver 
bedt om at synge et Nina Simone cover – 
live – i en spillefilm. Og samme usikker-
hed der driver hende til at hente sin søn 
klokken 15:30 hver eftermiddag.

»Jeg kan jo planlægge det, så jeg kan 
hente ham nogenlunde tidligt, fordi jeg er 
selvstændig. Pædagogerne har sagt til mig, 
at jeg ind i mellem sagtens kan tage mig 
en kop kaffe og så først komme klokken 
16, men det gør jeg ikke, selvom der nogle 
gange godt kan være langt til klokken 
19:30«, siger Camille med et kærligt og 
indforstået smil, som enhver forælder vil 
vide, hvad betyder.

Lige så let Camille har til latter, ligeså let 
har hun til den alvor, der kommer, da hun 
fortæller, at usikkerheden ikke må tage så 
meget overhånd, at man giver op, fordi 
man bliver forælder eller noget andet.

»Vil man lave musik, skal man give sig 
selv lov til at blive ved. Så må man sætte  
i system, skaffe en barnepige – og frem for 
alt løsrive sig fra normerne om det lykke-
lige liv, som måske ikke altid på over-
fladen ligner ens eget.«

Nysgerrigheden må ikke falme  

Der er også sket et andet skift i løbet af de 
sidste 10 år, nemlig i formen man indspil-
ler og udgiver på. Fra cd til streaming, fra 
album til singler. Camille var ikke over-
rasket over, at det var blevet sværere at få 
opmærksomhed i medierne på hendes se-

»JEG ER BLEVET HENDE DER SPILLER KL. 21 I STEDET FOR 01«

»Hvis jeg ikke 

holder mig ajour og 

bevarer min nysger-

righed, bliver jeg 

magelig, og så 

bliver min musik 

mindre interessant.« 

Camille på Roskilde Festival i 2007. 
Foto: Torben Christensen/Scanpix
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neste albumudgivelse. Og hun er ikke  
slået ud af tidernes skiften, tværtimod. 

»Jeg skal være mere fokuseret på at 
komme ind i musikken, for den måde vi 
arbejder på nu, hvor man hele tiden kan 
editere og komme tilbage til tingene, giver 
mindre plads til fordybelse – til det dér 
øjeblik, hvor man, koste hvad det vil, tilsi-
desætter alt og bare er tilstede i processen 
100 procent. Nu arbejder jeg hele tiden 
med følelsen af, at jeg skal være til rådig-
hed for hele verden.«

Til gengæld har Camille sat nye krav til 
sin musik, som handler om, at der skal 
være en historie at fortælle, en grund til  
at gøre det. Eksempel:

»Jeg skulle synge til Jesper Høvrings 
modeshow seks aftener. Der var bare no-
get, der generede mig ved åbningsnumme-
ret. Så jeg gik hjem og skrev et nyt, der 
var lige i øjet. Det der med at skrive til  
noget dans, til en filmscene, til et teater, 
til et koncept, der er større end mig, dét, 
synes jeg, er blevet vildt spændende.«

Bare ikke blive magelig  

Det er svært at få Camille til at lave en  
politisk overbygning i en fortælling om,  
at samfundet aldersdiskriminerer ældre, 
kvindelige kunstnere eller har strukturel 
og kulturel forskelsbehandling for kvin-
der med små børn. Tværtimod er der nu 
plads til nye, faglige udfordringer, fortæl-
ler hun. Smagsdommeriet er blevet min-
dre, og Camille synger covernumre, hvis 
det kan løfte koncertaftenen for publi-
kum. Igen læner hun sig ind over bordet, 
atter med de levende øjne lidt på klem og 
fortæller, som hvis det var lidt af en hem-
melighed, hvordan hun tager ud i øvelo-
kalet og synger covers, fordi det udvikler 
hendes stemme. Hun betror sig også om 
en helt anden bekymring: 

»Hvis jeg ikke holder mig ajour og be-
varer min nysgerrighed, bliver jeg mage-
lig, og så bliver min musik mindre inte-
ressant. Men det er noget med alderen 
ikke noget med forældreskabet, tror jeg. 
Jeg vil gerne give koncertoplevelser på  
alternative steder og for et lyttende publi-
kum, og så er jeg sluppet for den synth-

bas, jeg altid skulle kæmpe om pladsen 
med før i tiden.«

Next stop: Chopin på klaver  

Den usikkerhed, der driver Camille, er 
svær at spore. Tværtimod giver hun ind-
tryk af at kunne og ville selv. Derfor er 
der heller ikke så meget sympati med  
de selvmedlidende, med dem der giver 
skylden på alt andet end sig selv.

 »Vi er så sindssygt heldige, at vi lever  
i sådan et fedt samfund! Jeg var helt over-
vældet over den hjælp, jeg fik, da folk 
fandt ud af, jeg skulle have et barn alene. 
Samtidig har vi foreninger som vores 
(DAF, red.), komponistforeningerne og for 
mit vedkommende et offentligt dagtilbud 
til min søn, der er så godt, at jeg trygt af-
leverer ham hver dag.«

Sneen falder i store hvide klumper 
udenfor, mens Camille malende og grinen-

de fortæller, om dengang hun sang Chaka 
Khan og Whitney Houston til et juleshow 
og et Linda Ronstadt nummer til et privat 
nytårsarrangement på et hotel.

»Min søn blev passet hele næste dag, og 
vi havde et værelse. Næste dag stod jeg op 
klokken ni og var i gang. Jeg kunne have 
set flimmer og spist roomservice til klok-
ken et om eftermiddagen, men det kunne 
jeg sgu bare ikke rigtigt få mig selv til.«

Om lidt skal hun ud i øveren og synge 
flere covers. Måske laver hun endda en hel 
plade med dem. Men det store ønske er at 
lære at spille Chopin på klaver, afslører 
hun. 

»Det skal ikke være for nogen andre 
end mig selv. Jeg har aldrig givet mig  
selv lov til sådan noget, fordi der ikke var 
noget mål med det.«

9

CAMILLE JONES 
Sanger og sangskriver. Abumdebuterede i 2000 og fik stor opmærksom med  
sangen »The Creeps«, som også blev et stort hit internationalt, da den hollandske 
DJ Fedde le Grand remixede en version i 2007. Camille har udgivet dansksproge-
de singler og fem engelsksprogede album – det seneste i 2016.

Bor i København og er opvokset i Århus, hvor hendes far, jazzmusikeren Ed  
Jones, var en af nøglepersonerne i musikmiljøet omkring Århus Friskole.
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Barsel

Der var ikke noget fast arbejde at tage barsel fra. Men jeg ville ikke 
bryde mig om at have barselsorlov alligevel. Når man lever af at få 
ideer, kører det hele tiden. Jeg kan ikke finde ud af at sætte den 
proces på pause, fordi jeg får et barn, men selvfølgelig har jeg dros-
let ned i perioder. TV-arbejde er der, når det er der.  

Praktiske forandringer

Er flyttet i en villalejlighed med have. Hvis jeg alligevel skal være 
meget hjemme, vil jeg gerne have et dejligt hjem. 

Kunstneriske forandringer

Jeg har altid haft lyst til at springe rammen. Den næres så nu af en 
lyst til at sparke til den ramme, som livet med børn udgør. Det er 
ikke i den periode af livet, at krudtet tænder. Er det folks eget 
problem eller et samfundsproblem? På en måde bliver det mere 
professionelt, for det med at levere er noget, jeg har lært at tænde 
for. Nu sætter jeg mig og skriver et nummer – hvis jeg skal.

Det hjalp

Mine forældre kommer nogle gange en hel uge af gangen, hvis jeg 
fx er på optagelser. Vi har svært ved at outsource mere, selvom 
parforholdet nok ville glide lettere.

Det var svært

Vore forskellige arbejdsliv. Jeg bliver fristet af nye tilbud, som vi 
dagligt skal cleare. Min kæreste går bare på arbejde – det er clearet.

Karriere og familieliv

Familielivet beslaglægger én meget kraftigt, friheden forsvinder. 
Jeg kunne tænke mig et arbejdsmarked hvor alle har større flek-
sibilitet.

MADS GEERTSEN

Skuespiller, designer og sangskriver. Er en stor del af On-
kel Rejes sørøvershow på DR Ramasjang og står for blandt 
andet manus, musik, klip og design. Bor på Amager med 
kæresten der er fastansat. Tre børn på 2, 6 og 18 år.
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DET HAR KONSEKVENSER AT STIFTE FAMILIE, OG DET STILLER KRAV TIL  

ARBEJDSTID OG ØKONOMI. MEN HVORDAN KAN ET FAMILIELIV FUNGERE SAMMEN MED 

EN ARTISTKARRIERE? HVILKE LØSNINGER ER BRUGBARE, NÅR MAN SKAL OPTRÆDE, 

HÆNGE UD EFTER JOBBET, TRÆNE, SKABE MUSIK OG FORESTILLINGER SAMT  

DYRKE NETVÆRKET OG OGSÅ TAGE SIG AF FAMILIEN? 8 ARTISTER FORTÆLLER OM 

UDFORDRINGER OG LØSNINGER.  

»I DET DAGLIGE KOMMER VI TIL KORT, NÅR VI 
SKAL LØSE NOGET, DER IKKE HAR EN LØSNING«

A F  S A R A  I N D R I O

Søren Bidstrup



Gry Lambertsen

Cirkusartist i TinCanCompany. Bor  
i Odense med kæresten som er grafisk
 designer. Barn på 1 år.

&KARRIERE  FAMILIE
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«Barsel 

Fuldtid på barsel de første tre måneder. Så 
arbejdede jeg on and off, hvor min kæreste 
og jeg skiftedes til at tage hånd om den lil-
le. Min kæreste var ikke berettiget til bar-
sel, så jeg gjorde ophold i min barsel for  
at tage et jo som instruktør på en forestil-
ling. Heldigvis var det et fedt projekt, som 
jeg havde lyst til at være med på.

Det hjalp

Bedsteforældre, efterfødselstræning og for-
samlingshuset Absalon i København med 
billig kaffe og højt til loftet.

Det var svært

At være væk fra mit fag, at miste ’retten’ 
til min krop som er mit værktøj, at alting 
skal aftales, at måtte sige nej til jobs på 
grund af mangel på tid. At jeg ikke kan 
tage ud og se forestillinger i samme grad 
og dyrke mit netværk.

Kunstneriske forandringer

Jeg måtte stoppe med at optræde, da jeg 
var i fjerde måned, fordi det blev for tungt 
og uforsvarligt at klatre 6 meter op i luf-
ten. Det er lang tid at være væk fra mit fag 
som artist, så jeg har løst andre opgaver: 
været producent, booket turné og 
fundraiset.

Praktiske forandringer

Vi er flyttet fra en 2-værelses på 40 m2  
i København til et større sted i Odense 
tættere på mine forældre. Det hjælper  
i forhold til at få freelance dagligdagen til 
at gå op.

Karriere og familie lige nu

Jeg arbejder meget færre timer end før for 
at kunne hente og bringe i vuggestuen og 
er mindre fleksibel i forhold til at tage på 
længere turné i udlandet.  



Barsel

Fuld barsel på et år. Min mand havde 14 dage, men kunne på 
grund af sin fleksible arbejdstid være en del sammen med børne-
ne under begge barsler. 

Det hjalp 

Forældrene. Og så er vi ved at få lidt af et community her i Langå. 
Vi er i gang med at opbygge et fællesskab i en nedlagt stations-
bygning med øvelokaler, kontorer og så videre. På den måde hjæl-
per vi hinanden. 

Det var svært

Det kan jo være lidt af en karriere-killer at få børn for den, der 
går hjemme. Den frihed, der var før, er sværere nu. Det kan også 
være en udfordring at finde en balance mellem hverdagens bana-
liteter og det kunstneriske arbejde, som ikke passer i en 9-16 
struktur. Men så må man spænde hjelmen, løbe hurtigere, blive 
mere struktureret.

Praktisk forandring

Da vi så vores to-årige 
dreng sidde og kradse 
på ruden for at kom-
me ud, flyttede vi på 
landet i nærheden af 
bedsteforældrene. 
Uden deres hjælp kunne det ikke hænge sammen, for der er ikke 
offentlige pasningstilbud i weekenderne og om aftenen. 

Kunstnerisk forandring 

For Anders og jeg har det betydet, at vi spiller langt mere sam-
men end tidligere. Det har betydet for mig, at jeg har skrevet et 
helt album om at blive forældre. Det er jo det, der har fyldt i mit 
liv, mens de var små.

Karriere og familie lige nu

Vi har helt klart tænkt i det med at sætte leveomkostningerne 
ned ved at flytte ud af byen. Det betød flere hænder til at hjælpe, 
bedre udnyttelse af tiden og ikke mindst at få råd til, at der også 
skal være plads til en skriveblokering.

»DET ER LIDT AF EN KARRIERE-KILLER AT FÅ BØRN«

»VIGTIGT AT TALE MED KOLLE GAERNE OM 
DE UD FORDRING ER DER FAKTISK SER RET 
ENS UD FOR ALLE«

MARIE FRANK, Sanger og sangskriver. Bor sammen med sin mand, som også er freelance musiker, og deres to børn i Langå, Jylland.

NICOLAJ TEINVIG

Guitarist og producer. Bor i Charlottenlund med sin kone der er selvstændig. To børn på 4 og 2 år.  

Barsel

Jeg har ikke haft tid og råd til at gå på barsel men var ekstra  
meget hjemme og bød ind, så meget jeg kunne.

Det hjalp

Bedsteforældrene hjælper meget, og så er der A-kassen og Artist-
forbundet. Men det er også enormt vigtigt at tale med venner og 
kollegaer om de udfordringer, der faktisk ser ret ens ud for os alle.

Det var svært

Jeg ville godt have haft lidt barsel med mine børn. Sammenlignet 
med andre på samme uddannelses- og erfaringsniveau, synes jeg, 
vi som musikere på nogle punkter har lidt større udfordringer. 
Leveomkostningerne stiger, når man får børn, samtidig med ud-
viklingen i branchen gør, at der skal spilles flere jobs for at tjene 
det samme.

Kunstnerisk betydning 

Jeg har flyttet mit studie ud hjemmefra. Og så er min tid blevet 
mere kostbar: i stedet for at gå med til efterfesten kører jeg hjem. 
Det har jeg det dobbelt med, for jeg vil jo gerne hjem til famili-
en, men man mister en masse relationer og netværk, hvis man 
ikke er til stede.

Praktisk betydning

Vi blev nødt til at sælge lejligheden og flytte ud i nærheden af 
min kones forældre, så der var hjælp, når jeg var ude og spille.

Karriere og familie lige nu

Jeg arbejder samme timer som før, men arbejdet er anderledes 
fordelt. Arbejder mere målrettet og med et andet fokus. Alt i alt 
løber jeg lidt hurtigere.
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LINE VITTRUP

Cirkusartist, underviser på Cirkusmuseet i Hvidovre 
og bor med sin 10-årige søn på Christianshavn. 

Kunstneriske forandringer

Det var en stor omvæltning fra det ’frie’ liv på landeveje-
ne i ind- og udland til fastansættelse på Cirkusmuseet. 
Samtidig blev mit fokus flyttet fra at handle om mig – 
kunstnerisk og privat – til mig som førstegangsmor og 
underviser. Som underviser er det udelukkende børnene/
kursisterne, der er i fokus. Det er dem, der skal have en 
succes med hjem efter en workshop på Cirkusmuseet.

Praktiske forandringer

Jeg måtte lægge mit liv helt om, fordi jeg syntes, at min 
søn skulle have en fast og tryg base med mulighed for at 
se sin familie, gå i børnehave og senere i skole i sit lokal-
miljø. Det betød, at jeg måtte sikre mig en fast, månedlig 
indtægt. I tiden indtil min søn skulle i skole, var det sta-
dig muligt sammen at tage på kortere turneer, lave work-
shops og så videre – med babysitter – rundt i verden.

Det hjalp

Mine forældre har været der 100 procent.  

Det var svært

At glide længere og længere fra den velkendte verden bag 
det røde stakit som i mange år var mit hjem. Mit netværk 
var spredt rundt i hele verden, og nu kunne jeg ikke læn-
gere tage rundt og være en del af dette specielle fællesskab.

Karriere og familie lige nu

At få familie betyder jo alt! Jeg kan slet ikke forestille 
mig et liv uden og vil ikke undvære et minut af den rejse, 
det er, at se sit barn vokse op. Jeg tror, at kunsten er at 
indrette sig efter de betingelser, man har valgt at leve  
under. Jeg vidste, at jeg ville blive i cirkusbranchen og 
måtte finde alternativer til det omrejsende liv, som kunne 
forenes med min nye rolle som mor. Og det var jeg så 
heldig at finde på Cirkusmuseet, hvor jeg er fastansat 
som cirkusunderviser.
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»KUNSTEN ER AT 
IND RETTE SIG EFTER 
DE BETINGELSER, 
MAN HAR«

Foto: Ebbe Forup
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Barsel 

Sille tog den fulde barsel. Jeg var hjemme noget af tiden, da 
de var små, men jeg havde ikke råd til at sige nej til jobs.

Det hjalp

Familien, men også A-kassen gav en sikring. Forsørgerplig-
ten gør, at jeg ikke bare kan spise rugbrød med smør i en 
måned. Det ville være nemmere, hvis man boede i en billig 
2V’er, men det kan være svært med to børn på 12 og 13,  
og alt hvad der hører med.

Det var svært

Jeg har ofret tid med familien i weekender og ferier, og føler 
da klart jeg er gået glip af nogle ting på den konto. Det kan 
være svært i god tid at planlægge efter familiens skema, for 
på en måde har vi freelancere aldrig fri. Omvendt har jeg 
været der meget, mens de var små, hvor jeg kunne aflevere 
sent i børnehaven, smøre madpakker, ha’ en stund uden 
travlhed, og det opvejer lidt noget af det andet. Vi har fundet 
de smarteste og bedste måder, som passede begge.

Kunstnerisk forandring

Jeg er blevet mere effektiv i de timer, jeg har til den kreative 
proces. Det er derimod blevet sværere at få ind i dagligdagen. 
Et par dage i sommerhus med bandet betyder mere end  
nogensinde.

Praktisk forandring

Det økonomiske fokus er blevet større. Vi har lejet et værel-
se ud i perioder og jeg har også taget et undervisningsjob. 
Men havde jeg nok gjort alligevel for at få vekselvirkningen 
mellem freelance livet og så det, at have nogle kollegaer.

Familie og karriere lige nu 

Nu hvor børnene er blevet ældre, arbejder jeg mere end no-
gensinde. Måske fordi jeg selv er blevet ældre og mere op-
mærksom på tidshorisonten. Men det er også et valg, og vi 
har selv sat os i den saks, at der skal tjenes en del penge ind 
til huset og børnenes skole.

»
F
O
R
S
Ø
R
G
E
R
P
L
I
G
T
E
N
 
G
Ø
R
,
 
A
T
 
J
E
G
 
I
K
K
E
 
B
A
R
E
 
K
A
N
 
V
Æ
L
G
E
 
A
T
 
S
P
I
S
E
 
 

R
U
G
B
R
Ø
D
 
M
E
D
 
S
M
Ø
R
 
I
 
E
N
 
M
Å
N
E
D
«

HANNIBAL GUSTAVSSON. Musiker og producer og musiklærer 
ved siden af. Bor i København med sin kone der er skolelærer. 
To børn på 12 og 13 år.

JULIE MICHELSEN 

Sanger, sangskriver og arrangør med eget 
materiale og i Venter på Far. Deltidskage-
dame i La Glace. Bor på Vesterbro i Køben-
havn med sin mand der er fastansat i en 
virksomhed. Barn på 8 år.

Barsel

Jeg havde fuld barsel, og Mads tog et par 
måneder. Jeg var ret hurtigt ude og spille, 
hvor hun var med. Mads kom med hende, 
når jeg skulle amme, mens vi øvede. Kon-
certerne lå om aftenen, så Mads kunne 
tage hende med, uden det gik ud over 
hans arbejde. 

Praktisk forandring

Vi flyttede til en ny lejlighed på Vesterbro, 
som er lidt større og har altan. Jeg var 
nødt til at tjene mere end før, så jeg fik  
et job. Først alle mulige jeg var ved at dø 
over, men det, jeg har nu, på La Glace pas-
ser mig godt, Det er et sted med historie, 
sammenhold og traditioner, som det er 
sjovt at være en del af. Det er bare vigtigt, 
at jeg har tid til musikken også. 



Barsel

Tog som selvstændig tre måneder ud af kalenderen, som er, 
hvad jeg tror, en mandlig lønmodtager har ret til. Finansie-
rede det selv og det var planlagt i forhold til arbejdet. Flere 
af mine venner havde haft en virkelig god oplevelse med de 
tre måneders barsel, så jeg måtte overbevise min indre ind-
pisker om, at det var okay. 

Det hjalp

At have mine forældre tæt på. Det var stort, da det blev tid 
til vuggestue: jeg fik struktur og ved, hvornår jeg har ar-
bejdstid til rådighed.

Det var svært

At være i nuet. Jeg bliver nødt til at sortere i, hvad jeg bru-
ger tid på. Lige nu har jeg masser at lave, men hvis jeg skal 
have mere arbejde, må jeg være mere opsøgende og måske 
også flytte mit studie nærmere byen.

Kunstnerisk forandring?

Jeg er tvunget til at tage hurtigere beslutninger, fordi jeg har 
mindre tid, og det har været godt for mig rent kreativt. Det 
har også givet mig en selvtillid at blive far, som jeg har kun-
net mærke i musikken, sangskrivningen og på scenen.

Praktisk forandring

Aftaler og arbejdstider skal koordineres og sættes i kalender 
for at få hverdagen til at fungere, og det kan til tider være 
svært for mig, fordi jeg altid har haft friheden til at arbejde.

Karriere og familie lige nu

Arbejdstiden er fordelt så jeg næsten udelukkende arbejder  
i dagtimerne. Før sagde jeg ja til alt, men min begrænsede 
tid har hjulpet mig med kun at lave dét, jeg brænder for, og 
som, jeg synes, er sjovt. 
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NICOLAJ RASTED, Producer og sangskriver – arbejder i bandet 
Hej Matematik og med Stine Bramsen. Bor uden for Køben-
havn med kæresten som er i gang med efteruddannelse. Barn 
på 11/2 år. 

»FOR HELVEDE, 
HVOR HAR JEG 
SAVNET DET!«

Det hjalp 

Min datter havde rigtigt gode dagtilbud. 
Min mand er en stor støtte, og vi har også 
et stort socialt netværk. 

Det var svært

Som kunstner kan man være lidt ude af 
synk med resten af samfundet. Der er ikke 
altid så meget forståelse at hente, når man 
lige træder et skridt ud fra branchen. Det 
har endda været svært i forhold til min 
mand. Jeg har været dér, hvor jeg tænkte, 
at jeg bare kunne arbejde på La Glace til 
jeg blev firs. Så tog jeg en snak med Mads 
om, hvordan jeg havde det, og vi blev eni-
ge om, at jeg gik ned i tid og satsede mere 
på musikken. Det har gjort noget inde i 
mig. 

Kunstnerisk forandring

Jeg er blevet mere struktureret og discipli-
neret. Før kunne jeg lave musik, når jeg 
havde lyst, nu sætter jeg det i system. Jeg 
ved ikke, om det har med familielivet at 
gøre, eller det bare er generelt ved at blive 
ældre, at jeg synes, vi bliver klogere, bedre 
til at synge, spille, skrive – det hele. 

Familie og karriere lige nu

Musik er også et arbejde, selvom indtje-
ningen ikke kommer lige med det samme. 
Man skal være stædig og stærk for at få 
lov at blive ved med det kunstneriske. 
Både af sig selv og andre. Nu er det igen 
lysten, der driver, det at komme ud og stå 
på scenen igen. Og jeg føler, jeg er vokset 
lidt, jeg tager min plads – er blevet bedre. 
Og for helvede hvor har jeg savnet det!

Foto: Per Lange
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Artisten har ret til honorar ved aflysning 

Der kan være mange årsager til, at en koncert, optræden el-
ler spillejob bliver aflyst. Når arrangøren aflyser, har du som 
udgangspunkt stadig krav på dit honorar. En aftale er juri-
disk bindende, når modtageren har accepteret tilbuddet om 
engagement enten mundtligt eller skriftligt. Det betyder, at 
ingen af parterne herefter kan aflyse engagementet. 

Derfor har du som band eller artist ret til den aftalte beta-
ling, selvom arrangøren vælger at aflyse din optræden. Men 
der er ikke nogen garanti for, at du får dit honorar, fordi et 
aflyst arrangement ikke giver arrangøren nogen indtægter. 
Der kommer ikke nødvendigvis penge ud af anstrengelserne, 
selvom du får hjælp til at inddrive pengene, eller der falder 
en dom over arrangøren. 

Tjek arrangøren

For det meste er det en rigtig dum situation, når arrangøren 
aflyser. Ikke kun for artisten men også for musikere og evt. 
lyd- og lysfolk. Ofte går bandet ikke kun glip af en optræden 
men desværre også af honoraret. Aflysninger kan ikke altid 
undgås, men hvis du holder dig nogle få enkle retningslinjer 
for øje eller beder din booker være opmærksom herpå, kan de 
fleste tab undgås. Giv fx din booker en kopi af denne artikel.

For det første skal du være meget opmærksom på, hvem du 
indgår aftale med. Er arran gøren en du kender og har tillid til 
eller ligefrem gode erfaringer med, så kan du slæk ke lidt på 
din agtpågi ven  hed. Men selv om du har grund til at være til-
lidsfuld, skader det ikke at tage helt grundlæggende forholds-
regler. 

Hvis du ikke på forhånd kender arrangøren, bør du re-
searche lidt. Der er navnlig to ting som du skal være op-
mærksom på: Arrangørens erfaring specifikt med den form 
for optræden som du er ved at blive engageret til og arrangø-
rens økonomi. 

AFLYST OPTRÆDEN

HVIS EN ARRANGØR BESLUTTER AT AFLYSE EN KONCERT ELLER OPTRÆDEN, 

HAR ARTISTEN ELLER BANDET I DE FLESTE TILFÆLDE RET TIL BETALING 

ELLER HONORAR. MEN PENGENE KAN VÆRE SVÆRE AT INDDRIVE, SÅ DET KAN 

BETALE SIG AT UNDERSØGE ARRANGØRENS ERFARING OG ØKONOMI PÅ FORHÅND.

A F  J U R I D I S K  K O N S U L E N T  M A L E N E  A N D E R S E N  O G  A D V O K A T  K I M  E G E G A A A R D

HVAD ER DINE RETTIGHEDER 
– OG HVORDAN KAN DU SIKRE DIG?
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Har arrangøren prøvet det før?

Har arrangøren erfaring fra tidligere arrangementer/koncer-
ter? Spørg i forbundet om de kender arrangøren. Spørg 
rundt i din kreds, om der er nogen, der kender arrangøren. 
Men tag dig navnlig tid til at tage en snak direkte med ar-
rangøren. Få den rigtige fornemmelse i maven. Ellers bør  
du overveje at sige nej tak. 

Hvordan er arrangørens økonomi?

Har arrangøren den nødvendige økonomi til at gennemføre 
det planlagte arrangement? Hvis der er tale om en privatper-
son, er det desværre næsten umuligt at få pålidelige oplysnin-
ger om personens økonomi. Spørg arrangøren om han/hun 
har et cvr nr. Det tyder trods alt på en vis professionalisme. Du 
kan evt. bede arrangøren skaffe en erklæring fra sin bank om, 
at han/hun anses for at være i stand til at opfylde den økono-
miske del af jeres aftale. Det er ingen garanti, men dog bedre 
end ingenting. Er der mange penge på spil, bør du bede om en 
egentlig bankgaranti for dit honorar og dine udlæg. 

Vær opmærksom på iværksætterselskaber

Er arrangøren derimod et selskab med begrænset hæftelse, er 
det til gengæld ret let at få et indblik i arrangørens økonomi 
gennem cvr-registret. Desværre er de officielle regnskabstal 
mellem 5 og 17 måneder gamle, når du skal bruge dem, og 
meget kan være sket i den mellemliggende periode. Det fø-
rer for vidt her at vejlede om, hvordan et regnskab læses, 
men to enkle forhold er lette at se på selv: Er egenkapitalen 
negativ eller overstiger den kortfristede gæld omsætningsak-
tiverne, er der grund til at være forsigtig. Arrangørens bank 
må på banen igen, jfr. ovenfor. Vær særlig opmærksom på en 
relativ ny selskabsform, - det såkaldte iværksætterselskab 
(IvS). Det kan stiftes stort set uden kapital, og du løber der-
for en ret stor risiko for ikke at få dit honorar i tilfælde af 
aflysning. 
 

Kontrakter og forudbetaling

Det siger sig selv, at det er bedst for dig at få dit honorar be-
talt før, du optræder, så du ikke risikerer at optræde uden at 
få dit honorar. Forudbetaling løser imidlertid ikke alene pro-

TEGN EN 
AFLYSNINGS-
FORSIKRING

blemerne ved aflysning. Hvis du skal undgå risikoen for, at en 
aflysning fører til, at du mister dit honorar, er du nødt til at 
forlange, at forudbetalingen skal falde så lang tid før, du skal 
levere din optræden, at du kan nå at skaffe dig et andet enga-
gement. Ellers er en aflyst aften tabt for altid. Du har som ud-
gangspunkt stadig krav på dit honorar, men ofte vil arrangø-
ren ikke kunne betale på grund af manglende indtægter.  

Modsatretterede interesser

Et krav om forudbetaling lang tid før et arrangement, vil 
ofte blive afvist af arrangøren med den (ærlige) begrundelse, 
at han/hun ikke kan betale før, der kommer nogle billetind-
tægter, og at billetsalget først rigtig kommer i gang lige op 
til begivenheden. Det kan være svært for dig at holde fast i 
kravet om forudbetaling, fordi du jo selv har en stor interes-
se i at gennemføre så mange engagementer som muligt, men 
du må nøje overveje i hver enkelt situation, om du synes,  
at det er dig eller arrangøren, der skal løbe den økonomiske 
risiko ved arrangementet. 

Når du spiller "på døren"

I den situation kan du prøve at få skrevet ind i kontrakten, 
at du i tilfælde af aflysning af arrangementet er berettiget til 
en økonomisk kompensation på et bestemt beløb. Det kan 
evt. ske i form af en ’trappeløsning’, hvor kompensationsbe-
løbet stiger i takt med, at arrangementsdatoen nærmer sig.

Få hjælp i en konkret sag

Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med en aflyst 
optræden, kan du kontakte juridisk afdeling i Dansk Artist 
Forbund på artisten@artisten.dk eller ring på 33 32 66 77.

HVAD ER DINE RETTIGHEDER 
– OG HVORDAN KAN DU SIKRE DIG?

Aflysningsforsikring kan hjælpe både artist og arrangør
En aflysningsforsikringen dækker arrangørens økono-
miske omkostninger og dermed også artistens honorar  
i tilfælde af, at arrangementet aflyses i sidste øjeblik. 

Forsikringen vil dækker i tilfælde af:
• Non-appearance/Udeblivelse
•  Terror/terror trusler herunder også bombetrusler
• Ulykke, akut sygdom (artisten)
• Rejseforsinkelse
• Beskadigelse af afholdelsessted
• Dårligt vejr
 
Få mere info hos mægler Carsten Palmer på 70 20 35 36.

Når du indgår aftaler om optræden, anbefaler  
vi, at du laver en skriftlig aftale.

Brug forbundets standardkontrakter til live-
optræden og optræden på tv, find dem på: 
www.artisten.dk/rådgivning

DAF ANBEFALER: 
FÅ ALTID PAPIR 
PÅ DIN AFTALE



UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE
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Efterklang
Leaves - The Colour 
of Falling
Tambourhinoceros

Peter Belli
Som boblerne i bækken
Universal Music / REO

Oh Land
Askepot
Tusk or Tooth/Universal

Mads Westfall
Alle De Dage
Exlibris

Misen & Backhausen
Misen & Backhausen
Mi&Back Rec.

MØ
Drum
Sony Music

Stanley Samuelsen
Den Syvende Søn
Den Syvende Søn II
Target

Den Syvende Søn
Den Syvende Søn II
Target

Peter Viskinde
Hvad ku’ jeg ha’ gjort?
Poplick Records

Michael Falch
Pludselig Alting 
Samtidig
Universal

Soluna Samay
Golden
Quetzal Music

Jacob Anderskov
Resonance
Sundance / Stunt

The Raveonettes
Rave-Sound-Of-The 
Month
PledgeMusic

Nicolai Munch-Hansen/
Peter Laugesen
Det flimrende lys over 
Brabrand Sø
Stunt Records

Big Fat Snake
You Better Start 
Thinking Again
Big Fat Snake



XANDER

INDRE BY

UNIVERSAL
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IRAH
Into Dimensions
Tambourhinoceros

The Mountains
When We Were Kings
Warner Music

Nordkraft Big Band
Vi Vil Ud
Gateway

Torben Westergaard
Fuck Ness Uhyret 
TWMUSIK

Torben Westergaard
Tangofied III
TWMUSIK

KIM
When The River 
Runs Dry
Egen udgivelse

Micky Skeel
Dig
Universal

MØ
Don't Leave
Sony Music 

Jakob Bro
Streams
ECM Records

Electric Guitars
Headless Chicken
Target

Shirley
Timeglas
Oompa Recordz

Xander
Indre By
Universal

 Agnes Obel
Citizen Of Glass
Pias

Kresten Osgood Trio
Live in Gothenburg
ILK

Solsort
Jeg husker det hele
Magic Music Box

HUSK AT SENDE INFO OM DIN UDGIVELSE TIL REDAKTION@ARTISTEN.DK
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20%
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PROFE SS IONELLE 
ART  STER

DANSK ARTIST FORBUND PRESSER PÅ 

FOR AT DER BLIVER INDSAMLET MERE 

VIDEN OM KUNSTNERNE OG DERES  

ARBEJDSVILKÅR. SOM ORGANISATION 

FOR DE UDØVENDE ARTISTER INDENFOR 

MUSIK OG SCENEKUNST KAN FORBUNDET 

SELV FREMLÆGGE TAL PÅ ET UDSNIT 

AF DE PROFESSIONELLE ARTISTER  

I DANMARK. HER ER FAKTA OM MED-

LEMMERNE AF DANSK ARTIST FORBUND.

ARTISTER OG KUNSTNERE MANIFESTER DE 

KULTURELLE ERHVERV I SHOWS, KONCERTER 

OG FORESTILLINGER. MEN I DANMARK  

VED VI IKKE SÅ MEGET OM DEM, DER FÅR 

KULTUREN TIL AT SKE. DER FINDES  

IKKE SAMLEDE TAL PÅ HVOR MANGE  

DER ARBEJDER PÅ DET KUNSTNERISKE  

OMRÅDE, HVOR MEGET DER ARBEJDES  

OG HVILKE KOMPETENCER DER FINDES  

I DET MANGFOLDIGE KULTURLIV.
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I  DAF

d a nser e  & 
skuesp i l l er e

45%
sa ng er e
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HVOR MEGET ARBEJDER ARTISTERNE OG HVOR MEGET AF DERES ARBEJDSTID BLIVER 

BRUGT PÅ DE KUNSTNERISKE FAG? HVAD MENER ARTISTERNE OM DERES ORGANISATION 

OG DEN HJÆLP OG SERVICE DE FÅR TILBUDT? DE TO OMRÅDER KOM UNDER LUP 

I DANSK ARTIST FORBUNDS SENESTE MEDLEMSUNDERSØGELSE.

Medlemmernes kønsfordeling

ART ISTERNES
ARBEJDE AF DORTHE VINCENTZEN

I slutningen af 2016 gennemførte DAF en undersøgelse for at få 
konkret viden om arbejdstid og medlemstilfredshed. Undersøgel-
sens resultater skal svare på vigtige og relevante spørgsmål om 
artisternes arbejdstid og skal bruges til udvikling af forbundets 
tilbud services og det politiske arbejde. Fordelingen af arbejds-
tiden tyder på at forbundet skal undersøge om der kan findes  
flere måder at hjælpe medlemmerne på, fortæller arbejdsmar-
kedskonsulent Dorthe Korfitzen.
»Det kunstneriske arbejdsmarked er ikke altid så stabilt som 
man kunne ønske sig. Af undersøgelsen kan vi se at der er tale 
om ca. en tredjedel af arbejdstimerne der ligger udenfor for faget. 
Det bekræfter den tendens vi ser i vores rådgivning, at nogle ar-

tister i perioder vælger jobs der ligger udenfor det kunstneriske 
område. Det er en udfordring for os at leve op til de forventnin-
ger om faglig hjælp udenfor det kunstneriske område, som med-
lemmer med sammensatte karrierer kan have.« 

At artisterne arbejder meget kommer ikke som en overraskelse 
for formand Lena Brostrøm. Men hun er glad for at have det sort 
på hvidt. »Jeg oplever større lydhørhed når jeg kan beskrive ar-
tisternes indsats og arbejde i konkrete tal. Det kræver tid at holde 
sig skarp og re levant som udøvende, og de mange arbejdstimer 
hører med til billedet af et kunstner-arbejdsliv som jeg ofte skal 
forklare i de kulturpolitiske arbejde.«

kvinder
44%

mænd
56%TONEASSISTENT
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FAKTA 
OM  UNDER-
SØG EL SEN
SOM ORGANISATION FOR MUSIK-

KENS OG SCENENS ARTIST ER HAR 

DAF GENNEMFØRT EN MEDLEMS-

UNDERSØGELSE DER SÆTTER TAL 

PÅ ARTISTERNES ARBEJDSLIV. 

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Hvordan bruger du dine arbejdstimer?

Kunstnerisk arbejde 
(Optræde, øve, træne, markedsføring, booke)
Andet arbejde

Gennemsnit i 
Danmark

Timer
pr. uge

DAF's
medlemmer

10

20

30

40

50

37,5 TIMER43,3 TIMER

20%

60%

40%

62%

38%

71%

29%

af medlemmerne gennemførte undersøgelsen.

af besvarelserne kom fra medlemmer, der 
primært arbejder indenfor musikken.

af besvarelserne kom fra scenekunstområdet. 

af besvarelserne kommer fra mænd.

af besvarelserne kommer fra kvinder.

Fagfordeling i DAF er:

 
arbejder med musik som sangere og 
instrumentalister.

arbejder indenfor scenekunsten som artister, 
dansere og skuespillere.

68%

32%

Kunstnerisk 
arbejde

Andet 
arbejde

FIGUR 1. ARTISTERNE ARBEJDER 

MERE END GENNEMSNITTET

FIGUR 2. ARTISTERNE 

BRUGER 2/3 DEL AF TIDEN 

PÅ KUNSTNERISK ARBEJDE
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ALDERSFORDELING BLANDT MEDLEMMERNE

10-20 20-30 30-40 40-50

1,3%

8,7%

20,2%

31,1%

A F  D O R T H E  V I N C E N T Z E N

FORBUNDETS SENESTE MEDLEMSUNDERSØGELSE TAGER 

TEMPERATUREN PÅ MEDLEMMERNES TILFREDSHED, 

OG FÅR JURIDISK AFDELING TIL AT SÆTTE NYE MÅL.

Medlemmernes tilfredshed med Dansk  
Artist Forbund ligger meget højt. Det viser 
en nylig undersøgelse. Forbundet kan glæ-
de sig over at 91 % af medlemmerne ser 
DAF som en faglig organisation der yder 
god service. I den samme høje ende ligger 
vurderingen af hvor nemt det er, at kom-
me i kontakt med forbundet. De positive 
vurderinger er opmuntrende for både 
medlemmer og ansatte, og juridisk afde-
ling stiler efter, at endnu flere kunstnere 
skal have gavn af forbundets ekspertise. 

Performere kan få bedre aftaler 

En vigtig serviceydelse for mange artister 
er den juridiske hjælp til kontrakter og af-
taler som kan fås i forbundet. Men de se-
neste tal viser at kun 55 % af de medlem-
mer der arbejder indenfor scenekunsten 
får juridiske hjælp, og det vil juridisk af-
deling meget gerne lave om på, forklarer 
Malene Andersen:  
 

DAF BØR 
H JÆ L P E ENDNU 
FL ERE  ART STER
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50-60 60-70 70-80 80+

20,5%

13,2%

3% 1,5%

»Vi vil gerne bruges af flere performere, 
børneunderholdere og ny-cirkusartister til 
at forhandle kontrakter og betaling. Når vi 
supplerer med argumenter omkring hvad 
en rimelig betaling for f.eks. børneteater, 
cirkus- eller tv-arbejde, kan artisten ofte 
hente en højere løn hjem«, forklarer Male-
ne Andersen, der som juridisk konsulent 
både kan rådgive og forhandle på artistens 
vegne.

Vigtig viden i utraditionelle aftaler

Malene opfordrer performere til at få et  
juridisk blik på aftalerne hos DAF, også 
selvom der ikke skal ske større ændringer 
med aftalen. For en løbende vidensdeling 
styrker forbundet og dermed artisterne, og 
det kan i sidste ende forbedre vilkårene på 
det kunstneriske arbejdsmarked. 
»Vi har brug for medlemmernes erfaringer 
til at blive bedre. Der er mange nyskaben-
de projekter indenfor fysiske scenekunst 
og de tværfaglige projekter kræver utradi-
tionelle aftaler, som vi meget gerne vil  
følge med i. Når vi ser de aftaler artisterne 
bliver præsenteret for, kan vi blive bedre 
til det vi skal, nemlig at arbejde for at 
medlemmerne får mere i løn.«

Vil hjælpe flere nye musik-artister

Mange DAF-medlemmer på musikkens 
område får ofte rådgivning omkring ma-
nagement, indspilning eller licens- og  
distributionsaftaler i forbundet. Juridisk 
afdeling vurderer at flere artister, også 
udenfor forbundet, kan få bedre rettig-
hedsaftaler eller større indtjening. »Også 
mange nye artister i det danske musikliv 
kan få glæde af vores viden om hvordan 
professionelle aftaler skal se ud for at fun-
gere godt. Vores rådgivning fører meget tit 
til flere penge i artistens lomme, f.eks. ved 
at opnå højere royalty i pladekontrakter 
eller bedre betaling ved synkronisering. 
Fremover vil vi med enkle regneeksem-
pler vise hvad en god aftale kan betyde  
i kroner og ører, så flere nye artister også 
kan se hvordan de kan forbedre deres vil-
kår,« siger advokat Nathalie Rothe.

DAF BØR 
HJÆLPE ENDN U 
FLERE ART STE R

I hvor høj grad oplever du DAF som en 
faglig organisation, der yder god service?

I hvor høj grad oplever du DAF som en 
faglig organisation, der er nem at komme 
i kontakt med?

4%
5%

91%
I høj grad/
meget høj grad

Ved ikke/synes ikke 
Neutral

3%
6%

91%
I høj grad/
meget høj grad

Ved ikke/synes ikke
Neutral



DANSK E  S CE N E R 
TAGER I K K E 
HØJD E FO R 
LUFTART I ST E R 
MANGE DANSKE SCENER HAR IKKE DE FACILITETER, DER ER NØDVENDIGE, 

NÅR KUNSTNERE SKAL OPTRÆDE I LUFTEN. DERFOR MÅ FORESTILLINGER MED 

TREDIMENSIONELLE SETUPS OFTE TILPASSES, OG DET KAN GÅ UD OVER DET 

KUNSTNERISKE UDTRYK SAMT UDFORDRE ARTISTERNES SIKKERHEDSFORHOLD. 

SÅDAN LYDER DET FRA ERFARNE KRÆFTER.

A F  C H R I S T E L  B Æ K S T E D

Lalla La Cour har arbejdet som 
trapez-artist de seneste 10 år. 
Pressefoto.
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Visuelle og spektakulære forestillinger kræver mere end bare 
skrå brædder. Både musikere, der optræder ophængt i en wire 
under en teaterkoncert, og luftartister i ny-cirkus forestillinger 
har brug for forsvarlig ophængning. Men de nødvendige fysi-
ske forhold er ikke altid til stede på scenerne. Måske er der 
ikke højt nok til loftet, eller også eksisterer der ikke stærke og 
sikre punkter til at fastgøre scenografi og optrædende. Hvis 
forestillinger med større, tredimensionelle acts skal tilpasses de 
lokale forhold, kan det medføre en betydelig ændring i det 
kunstneriske udtryk og udfordre artisternes viden om egne  
sikkerhedsforhold.

Stort set ingen teatre er gearet til mennesker 

Danske scener er ikke gearet til at rigge mennesker. Rigning er 
den faglige term, der beskriver fastgørelse af lys, scenografi og 
mennesker på en scene, og vurderingen kommer fra artist og 
underviser på Akademiet for Moderne Cirkus, Søren Flor.
»Som udgangspunkt er der stort set ingen teatre, som er gearet 
til at rigge mennesker, af dem jeg kender til. De fleste har kun 
fået lavet enkelte riggepunkter, når det har været nødvendigt. 
Så der er virkelig dårlig rigning, når det kommer til menne-
sker.« 

De sceniske mangler og udfordringer genkender Nils Engel-
brecht, mangeårig produktionsleder hos Københavns Interna-
tionale Teater. Han pointerer dog også, at ny-cirkus er en kræ-
vende genre, når det kommer til ophængning.
»Ny-cirkus forestillinger er jo blevet sådan, at de scenografisk 
arbejder lige så specifikt som almindelige teatre og dansefore-
stillinger. Det er de færreste, der har trapezen eller slack-rope’et 
samme sted. Skal man tilfredsstille alle ny-cirkusforestillinger, 
skulle man have punkter overalt. Og de fleste steder har kun ét 
eller to punkter i loftet og et par i væggene, der kan bruges.« 

Der findes ikke uddannede rigningsspecialister i Danmark, 
men Søren Flor har gennem hele karrieren dygtiggjort sig in-
den for rigning. Han forklarer, at når teatret har lavet rigge-
punkter, er de typisk egnet til lamper, kulisser og tæpper og 
har derfor ikke en sikkerhedsmargin, der passer til mennesker. 
»Teatrene har ofte punkter, der kun kan tage 500 kilo, og når 
man arbejder med mennesker, skal man typisk bruge et punkt, 
der kan tage 1000 kilo.«

Regnestykket bag den høje sikkerhedsmargin er, at et menne-
ske cirka vejer 100 kilo, og det skal ganges med ti, så der er ta-
get højde for både vægt og dynamiske faktorer, fald og tyngde-
kraft. Men det er ikke alle teatre, der arbejder med de beregnin-
ger, har artist Lalla La Cour erfaret. 

Som professionel trapezsartist igennem 10 år, er hun stødt på 
problematikken på flere scener.
»Jeg har rigtig mange steder mødt den mening, at siden jeg 
vejer 65 kilo, så er jeg i dén grad sikret, når jeg hænger i et 
riggepunkt godkendt til 300 kilo – hvilket ofte er det, 

lys-riggen er godkendt til. Sandheden er, at jeg skal bruge to 
punkter á ét ton hver. Det er sjældent, at teatrene er vant til 
at regne med dynamisk vægt.«

Ændringer skaber kvalitetsforskel 

og hæmmer kunsten 

Selvom Søren Flor ofte har måtte sige nej til planlagte acts 
på grund af de fysiske forhold på forskellige venues, er det 
ikke umuligt at finde løsninger. Men det kan være temme-
lig omfattende at sikre artisterne, eksempelvis hvis der er 
virkelig højt til loftet:
»Man kan jo ikke have et reb på 33 meter hængende.  
I stedet må man bore i gulvet eller lave faste ankre.«
Og hvis det ikke kan lade sig gøre, må man have vandtanke 
eller betongrise ind.«

Selvom mange teatre er fleksible med at lave nye punkter, 
oplever Nils Engelbrecht også, at det kan være både prak-
tisk og økonomisk omfattende:
»Man skal have gang i det store udstyr, certifikater, have en 
mand ud og trykprøve og så videre. Og der er da også steder, 
hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi det eksempelvis 
kræver et stillads på 15 meter. Og så bliver udgifterne for 
store.«

Når de fysiske begrænsninger fører til ændringer og fra-
valg i forestillingen, bliver konsekvensen snarere kvalitets-
forringelser end kunstnerisk udvikling, mener Søren Flor. 
Hvis løsningen eksempelvis er at fravælge svingende trapez 
på grund af scenerummets højde, mangler et vigtigt udtryk:
»Hvis artisterne har arbejdet på at lave et svingende nummer 
og pludselig skal udføre et statisk i stedet, så vil jeg mene, at 
der er kvalitetsforskel, i det vi laver. Jeg oplever meget ofte, at 
det er mere hæmmende end udviklende.«

Det danske teater Republique har ofte visuelt nytænkende 
forestillinger inden for teater, cirkus og musik på programmet. 
Teatrets direktør, Hans Christian Gimbel er enig i, at der ikke 
opstår ny kunst i en tilpasning:
»Det ville være en overdrivelse at påstå. Man laver jo en 
fore -stilling, fordi den skal være i det univers, der er, og kan 
det, den skal kunne. Hvis du mister det ved at skulle tilrette for 
meget, er det jo dér, du går på kompromis med det, du har 
lavet. Og man kan jo ikke ny-opsætte hvert sted, det er simpelt-
hen for omkostningstungt.«

I karambolage med en teaterrigger

Selvom rammerne kan skabe udfordringer, er der stor efter-
spørgsel efter tredimensionelle setups. Det oplever Hans Chris-
tian Gimbel særligt i udlandet, hvor Republique jævnligt turne-
rer:
»Det er med til at gøre de visuelle effekter og den fysiske 
fremtræden af en given ting større og mere kraftfuld. Så det er 
der stor efterspørgsel efter.«

Men for Lalla La Cour bliver efterspørgslen begrænset af en 
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manglende viden om, hvordan tredimensionel scenekunst kan 
realiseres på scenen.
 »Ofte møder jeg et manglende kendskab til cirkus og akrobatik 
på de danske scener, som kan gøre det uoverskueligt og svært 
at gå i gang med.«
Hun peger på de sikkerhedsmæssige udfordringer, der opstår i 
samarbejdet mellem teater og artister: 
»I Danmark findes der ikke et godkendt rigge-kursus, som certi-
ficerer dig som cirkusrigger. Det gør ofte, at man kan komme i 
karambolage med en teaterrigger, som skal forholde sig til reg-
ler og sikkerhedsforhold, der ikke stemmer overens med cirkus-
rigning.« 

Lalla La Cour giver et eksempel. »Jeg er blevet stoppet i at 
optræde med et trick, hvor vi står tre mennesker oven på hin-
anden, fordi man ifølge teatrets regler skal have sikkerhedswire 
på, hvis man befinder sig i en højde over 2,5 meter.« 
Samtidig har hun selv villet højne sikkerheden i en situation, 
som ikke var beskrevet i teater-sikkerhedsreglementet. Hun har 
også oplevet at måtte tilpasse en optræden på Det Kongelige  
Teaters Gamle Scene – ikke fordi rigningen ikke var mulig, 
men fordi der ikke var nogen, der kunne tage ansvar for den 
rigning, der skulle til.

»De kan jo ikke bare sige; ‘Ja ja, du rigger bare’ til mig, der 
kommer uden nogen form for certifikat. Og deres egne riggere 
mangler jo selv oplæring i cirkus-rigning.«

Søren Flor er enig i, at der generelt set mangler viden omkring 
rigning til mennesker på scenerne. Han har også oplevet ikke 
at kunne stole på bemandingen på et etableret teater, hvor han 
riggede noget op til en forestilling og gjorde opmærksom på, at 
ingen måtte pille ved det uden at tale med ham: 
»Hvorefter en scenograf syntes, at det lille stykke på rebet, som 
var en otte-talsknude, der går op i enden, var irriterende at se 
på, så dén klippede vedkommende af. Og det er ligesom dét, der 
skaber sikkerheden for den knude. Det betød, at artisten faldt 
ned i en forestilling.« 

Et forum til at vende rigningsproblematikker

Lalla La Cour savner certificerede cirkus-riggere på de danske 
scener. Hun er uddannet i England, og selvom nogle måske  
anser engelske sikkerhedsregler for strikse, så giver de ifølge 
hende mulighed for at skabe speciallavede rigningsløsninger til 
det teater, man optræder i – så længe man har lavet en ’Safety 
Report’. 

Artister opsamler løbende viden 
om knuder og karabiner.
Foto: Andreas Bergmann Steen

ARTISTEN   201728



»Der sker ingenting i England, med mindre nogen har et certifikat til 
det, de gør. Det har gjort, at der er skabt et rigge-kursus, der slutter 
med et certifikat. Det gør samarbejdet med teatret lettere.«

Produktionsleder Nils Engelbrecht mener. at det kunstneriske udtryk 
og sikkerhedsløsningerne skal tilpasses hinanden.
»Hver eneste disciplin kræver jo noget forskelligt, og sådan er cirkus 
og de stakkels artisters livsvilkår jo. Det skal gerne være sådan, at vi 
alle sammen siger ’uuuuuh’ – så de kan jo heller ikke kravle rundt  
i kæmpe seler, elastikker, snore og sikkerhedswire herfra og til Lange-
land. Så nogen af de ting, de laver, er jo sindsyge!«

Artister, der arbejder i luften, bruger typisk industriens klatreudstyr - 
ligesom brandvæsenet. Fordi udstyret er lavet til andre formål, skal de 
selv vurdere konsekvenserne af at bruge det til scenisk arbejde.
For Søren Flor er det afgørende, at artisterne kender deres udstyr godt 
og selv insisterer på at have styr på sikkerhedsforholdene på scenen. 
Han ser ikke en løsning i certificering eller riggekurser men i stedet  
i at kvalificere artisternes erfaringer.
»Det er enormt vigtigt, at vi passer på med at lave kurser, hvor vi 
indikerer, at folk får en kompetence, som de ikke nødvendigvis får. Det 
kan føre til overilede beslutninger. Man skal hellere gøre alt, hvad man 
kan for at gøre artisterne bevidste om de kræfter, de arbejder med.«
For at øge sikkerheden for artister i tredimensionelle acts foreslår han 
et sparringsforum. Her vil artisterne kunne udveksle erfaringer og få 
større viden om egne sikkerhedsforhold. 
»Jeg bliver ofte kontaktet af artister, der inden en optræden sender et 
foto og beder mig om at se på den løsning, de har udtænkt. Så stiller 
jeg spørgsmål tilbage, og den form for sparring kan give tryghed for 
artisten.« 

Artisterne bliver klogere på alt fra statiske reb til friktion, knuder,  
rystelser og karabiner, men det er en omfattende viden, som sammen 
med erfaringer skaber nye spørgsmål, forklarer Søren Flor. Derfor er 
det afgørende at sparre med hinanden og turde stille spørgsmål:
»En rigning er jo ikke stærkere end det svageste led i den rigning. Så 
hvis man kan spotte det, turde tale om det og sikre sig, at det svageste 
led er stærkt nok, så er man jo i land. Og det er jo liv, der er tale om. 
Konsekvenserne er super fatale. Og det medfører også søvnløse nætter 
indimellem for os, der tager ansvar for andre.«

De danske scener begrænser og udfordrer

Luftartister har ifølge erfarne kræfter dårlige forhold på de danske  
scener på grund af scenernes begrænsede, fysiske rammer. Man er ofte 
nødsaget til at tilpasse og lave specialløsninger i forestillinger, og det 
kan gå ud over det kunstneriske udtryk. Forholdene samt en uviden-
hed omkring at rigge mennesker lægger pres på artisterne og deres vi-
den om egne sikkerhedsforhold. Et forum til erfaringsudveksling for 
artisterne vil kunne ruste dem til at tage forsvarlige beslutninger ved 
rigningsudfordringer og ikke skulle overlade ansvaret til andre.
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Hos Dansk Artist Forbund, der organiserer de 

professionelle artister indenfor både klassisk 

og moderne cirkus kender formand Lena 

Brostrøm godt til artisternes udfordringer på 

de danske scener. Mere uddannelse af både 

artister og teaterteknikere er vejen frem, 

ifølge formanden.

Hvad skal der til for at gøre scenerne mere 

egnet til danske artister?

»De gode løsninger skal først og fremmest 
findes i vidensdeling. Det kræver at artister 
og teaterfolk har den fornødne viden og at 
der er en kultur på scenerne hvor der tales 
om sikkerhed, og hvor der er tid til at stille 
spørgsmål og udvikle løsninger.«

Står sikkerhedskravene i vejen for kunsten?

»Målet er kunstneriske og visuelt stærke 
forestillinger, der er sikre for alle de faggrup-
per, der er på arbejde. En uddannelse, der  
certificerer riggere til at sikre mennesker  
i luften, vil gøre det nemmere at få flere  
cirkuselementer ud på de danske venues. 
Den faglighed kan give os mere spektakulær 
scenekunst på den lange bane.«

Bør artisterne også tage sikkerheds kurser?

»Når man arbejder som artist indenfor  
cirkusgenrerne, ved man meget om, hvor 
langt man kan gå både med sin krop og sit 
redskab. Den viden skal løbende udvikles.«

VIDEN OG
SIKKERHED S-
KULTUR
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DDJA HÆDRER 
NATTELIVETS HELTE

Når spillestedet Amagerbio den 16. april 2017 slår dørene op 
for Danish DeeJay Awards (DDJA) er det 17. gang at det store 
prisshow afholdes.

Til festen uddeles hele 23 priser til årets helte i nattelivet, 
blandt andet Årets Danske Artist, Årets Danske DeeJay,  
Kjeld Tolstrup-Prisen (talentpris) og de to ærespriser,  
Kim Schumachers DeeJay-Pris og White Horse-Prisen.

Mere på ddja.dk

KLOVN 
GENNEM 
25 ÅR
Det var Gøglerskolen, der revolutionerede 
Mette Møllers liv sidst i firserne og startede 
kærligheden til livet som optrædende med 
jonglering, trylleri og gøgl – i første omgang 
under navnet Gøgler-Mette.
Cirkusforestillinger blev også omdrejnings-
punktet for Mettes sideløbende arbejde 
med børn, ligesom det blev hendes speciale 
under uddannelsen til klubpædagog. 

I arbejdslivet som gøgler, klovn og under-
viser har Mette løbende opsøgt kollegiale 
fællesskaber og igangsat festivaler. Det  
var også mødet med andre klovne,  
der inspirerede hende til kunstnernavnet 
Pee-Wee, som hun har arbejdet under  
siden 1996.

I løbet af karrieren har hun udviklet flere 
sider af klovnefiguren Pee-Wee, og rækken 
af discipliner tæller både en trylleklovn, 
ballonklovn, diskoklovn og endda en nisse-
klovn. Et tilfældigt møde med en kunst-
maler førte til, at de mange klovnefigurer 
bliver foreviget i 12 malerier. Under navnet 
’Projekt Klovnekunst’, udstiller Mette ma-
lerierne i daginstitutioner og kulturhuse. 

Publikum har mødt en eller flere af Pee-
Wee klovnefigurerne rundt om i Dan-
mark, f.eks. i butikscentre og på ferieste-
der. Denne sommer optræder Mette som 
klovnen Pee-Wee og underviser i cirkus-
workshop på en campingplads ved Rønne 
på Bornholm.

FOLKEMUSIKKEN MÅ 
VENTE PÅ NYE RAMMER

Den danske folkemusikscene og dens 
aktører skal finde sig til rette i en ny 
genreorganisation, men det er endnu 
ikke afklaret hvad de nye rammer kan 
give folkemusikken, og hvordan. 

Statens Kunstfonds Projektstøtte-
udvalg for musik har opsagt ramme-
aftalen med ROSA (Dansk Rock Sam-
råd), der har varetaget folkemusikken 
de seneste 4 år. Udvalget har valgt at 
slå genreorganisationen World Music 
Denmark og folkemusikområdet 
sammen i en ny genreorganisation, 
som indtil videre har fået navnet 
WF2017. 

Den ny bestyrelse, der også skal 
nedsætte det udvalg som fremover 
skal uddele midler til området, består 
af folk fra verdensmusik miljøet og 
folkemusikverdenen, og der arbejdes 
stadig på at udarbejde strategi og 
økonomi for den nye organisations 
virke de næste 4 år. Hvor længe ak-
tørerne på folkemusik- og verdens-
musikområdet skal afvente ny infor-
mation om rådgivning og projekt-  
og livestøtte vides i skrivende stund 
ikke, men man kan følge med på den 
midlertidige hjemmeside
www.wf2017.dk



Selvom navnet Gyrotonic kan lyde lidt fremmedartet, er træ-
ningens bevægelser nemme at genkende fra yoga, dans, gym-
nastik og svømning. Navnet kan lidt forenklet oversættes med 
'cirkeltræning', og i gyrotonictræningen bliver kroppen stær-
kere og mere bevægelig ved at arbejde i cirkulære bevægelser. 

Kropsarbejdet foregår i glidende og fokuserede bevægelser i 
tæt samspil med åndedrættet, og resultatet er styrke, smidige 
led og mindre stivhed i kroppen.

Organiske bevægelser 

Da bassist Torben Westergaard tog en træningsperiode i efter-
året med Gyrotonic, følte han sig godt hjemme. Træningen 
sker i specialbyggede gyrotonic maskiner i træ og stål, som 
både støtter og udfordrer bevægelserne.
»Det er meget behageligt at arbejde i de cirkulære bevægelser, 
det føles mere organisk og ikke så mekanisk som at rive vægte 
frem og tilbage.«

Torben startede træningen op, fordi han gerne ville blive stær-
kere og opdagede, at det var en fordel for ham at udfordre og 
træne begge sider af kroppen lige meget.
»Når man spiller bas, bruger man kroppen ret ensidigt, men i 
Gyrotonictræningen skal begge sider arbejde. Det prøver jeg at 

huske mig selv på, også efter træningen er ovre.«
 Som travl musiker og underviser lægger Torben vægt på at 
kunne gå til opgaverne veloplagt og koncentreret. »Jeg har 
haft stor glæde af træningen, fordi det gav mig et generelt  
fysisk velvære, og det giver bare et bedre udgangspunkt til mit 
arbejde.«

Tilpasset til den enkelte

DAF-medlemmer kan træne med rabat i Gyrotonic Copen-
hagen eller få undervisning på et af forårets kurser. Her guider 
ejer og certificeret træner Lise Strømsvik alle igennem trænin-
gen. Lise har tidligere optrådt i Dance Theatre of Harlem men 
måtte opgive dansekarrieren på grund af en skade. Gennem 
Gyrotonic-systemet genfandt hun sin styrke og smidighed, og 
hun har i en årrække drevet det lyse og intime træningslokale 
i København, hvor hun tilbyder en balanceret træning, der er 
tilpasset hver enkelte deltager.

Træning med DAF-rabat

Det kræver styrke og fysisk energi at arbejde som udøvende artist. 
DAF har gode rabatter på træning – se tilbud på Åbning Træning, 
Yolates, fitness, Gyrotonic og personlig træning på 
www.artisten.dk/brug-DAF

BALA NCERET TRÆNING

Fremover vil DAF holde generalforsamling hvert forår – dog kun med 
valg til formand og bestyrelse hvert 3. år. 
Alle medlemmer er velkomne. Vi sætter pris på at mødes og debattere 
det faglige arbejde. 
Hør om bestyrelsens projekter og hvordan forbundet administrerer og 
fordeler de kulturelle midler fra Copydan og Gramex.

Sted: Dansk Artist Forbund, Dronningensgade 68, 4. 1420 København K

GENERAL
FORSAMLING

I DAF 
D. 18/5 

KL. 17–20
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FIK DU SENDT 
TV-KONTRAKTER 
TIL PERFORMEX 
INDEN 1. FEBRUAR?

Den tidlige deadline for sidste års tv- 
kontrakter har givet travlhed hos mange 
artister.

Nåede du ikke at sende dine tv-kontrak-
ter fra sidste år til Performex inden dead-
line den 1. februar 2017, skal du give  
besked. Hvis vi hører fra dig inden 15.  
februar, har vi mulighed for at hjælpe. 
Send en mail til sl@performex.dk med  
beskrivelse af tv-arbejdet og kopi af kon-
trakterne.

Performex udbetaler rettighedspenge 

for tv-medvirken

Har du været på tv som sanger, musiker, 
skuespiller, speaker eller dubber, kan du 
have ret til rettighedsbetaling fra Perfor-
mex.
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KOMIKER EVA RYDBERG(S) 
MODTOG TRUXALEGAT
Hvert år hædres bemærkelsesværdige artister fra Danmark og Sverige med et mindelegat stiftet af 
artisten Truxa. I november 2016 gik prisen til Eva Rydberg (S), der begyndte karrieren som cirkus-
artist og danser og siden har brugt sit store og underholdende mimiske talent i tv-shows og revyer. 
Hun har gæstespillet på danske scener bl.a. med Dirch Passer. 

Foto: Lise K
okholm

 fra Svendborg

STØTTE TIL GRØNLANDSKE MUSIKERE OG SANGERE 

Så er der åbent for årets ansøgninger til Gramex’ kollektive midler fra Grønland.
Grønlandske musikere og sangere kan en gang om året søge økonomisk støtte fra 
puljen til ’musikfremmende formål’. For eksempel: 

• Indspilning, udgivelse og promotion af musik
• Tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik
• Faglig dygtiggørelse
• Studie- og rejselegater
• Støtte til publikationer, der styrker kunstnernes arbejdsvilkår og retsstilling

Ansøgningsfrist: torsdag den 16. marts 2017



NY OG DIREKTE 
KU LTU RMINISTER
Da Mette Bock (LA) blev udnævnt til kulturminister i slutningen 
af 2016, fik landet en kulturminister med bred kulturpolitisk  
erfaring. Mette Bock har været medie- og kulturpolitisk ordfører 
op til ministerudnævnelsen og har kendskab til kultur livet gen-
nem flere større stillinger i medieverden, bl.a. som chefredaktør 
på Jyske Vestkysten og direktør i DR Programproduktion.

»Jeg har fulgt Mette Bock og oplever hende som dynamisk, nys-
gerrig og direkte. Hun er behagelig at arbejde sammen med, og 
jeg ser frem til forhåbentlig at få mulighed for mere indgående  
at diskutere udvikling af kulturlivet med hende«, siger DAF- 
formand Lena Brostrøm.

»Kom ud af hullerne og vær opsøgende«

Som kulturminister lægger Mette Bock vægt på at borgerne skal 
forholde sig aktivt og deltagende i kulturlivet. Statens rolle er 
kun at støtte, og yde hjælp til selvhjælp, men den skal ikke holde 
kulturlivet oppe, som hun udtrykker det i sin nytårstale på DK4.  
Her er opfordringen til danskerne meget direkte: »Tag kulturen 
og kunsten alvorligt. Kom op af sofaen og ud af hullerne, vær  
opsøgende og medskabende.« Hele talen findes på ministerens 
facebookside.

Foto: Bjarke Ø
rsted

Regeringen vil giver danskerne nem adgang til kunst og kultur

Den siddende regering lægger vægt på at det danske kulturliv skal 
have gode rammer, der fremmer kreativitet og mangfoldighed. 
Det fremgår af visionerne i regeringsgrundlaget med ordlyden: 
»Der skal være et rigt og varieret kulturudbud til befolkningen  
i hele landet, og danskerne skal have nem adgang til nye kunst-
tilbud og den danske kulturarv.«
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30 år
Frederik Sally 9/2
Peter Wangel 21/2
Ludomir Dietl Løkken 31/3
Max Winding 8/4
Mona Stilling 16/4
Kaaliyah Stephanie Kumapayi 25/4
Mette Nadja Hansen 26/4
August Rosenbaum 30/4

40 år
Jeppe Skovbakke 9/3
Henrik West 13/3
Kuku Agami 6/5
Nicolai Munch-Hansen 11/5
Kristoffer Jul 18/5
Lucas Alexander 22/5

50 år
Allan Høier 11/2
Carsten Pedersen 12/2
Lea Thorlann 13/3
Niclas Tange 13/3
Sandra Cardichon 22/3
Jacob Christoffersen 31/3
Mette Engel 1/4
Line Fossar Petersen 19/4
Katja Heuser 2/5
Jacob Moth 3/5
Søren Krogh 11/5
Knud Staal 16/5
Ulrik Münster-Swendsen 24/5

60 år
Mette Svane 6/2
Ina Hilfling 6/3
Hege Fuglesang 5/4
Jan Andersen 6/4
Susanne Vognstrup 20/4

70 år
Knud Andersen 5/3
Henrik Liebgott 22/3
Søren Engel 6/4
Anne Hjort 27/4
Anne Grete Rendtorff 5/5

75 år
Poul Erik Christensen 27/2
Erik Clausen 7/3

80 år
Elith (Nulle) Nykjær Jørgensen 8/2
John Uldall 2/4

Afdøde
Claus Ryskjær

FØDSELSDAGE 1/2 – 31/5 2017



BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

Få 20 % rabat – også på viskerblade i forbind -
else med forrudeskift hos Dansk Bilglas. 

Læs mere på loplus.dk/danskbilglas

Få 10 % på bl.a. autoservice, dæk, 
fælge og reparationer hos QuickPot. 

De løser alle opgaver i forbindelse med 
service og reparation af personbiler.

Den gode service skal du ikke betale ekstra for. 
Med et Shell Card sparer du altid 17 øre pr. liter 

benzin og 22 øre pr. liter diesel.

Læs mere på loplus.dk/shell

Læs mere på loplus.dk/silvan

Spar 10% på DK’s bedste 
rustbeskyttelse af din bil

Få en komplet beskyttelse af alle skjulte hulrum, 
døre, vanger, ophæng og undervogn. Højeste 
kvalitet med kontrol af Teknologisk Institut.

Læs mere på loplus.dk/tectyl

20%

Trænger bilen til et 
SERVICEEFTERSYN?

Pas på din bil og spar penge med service-
eftersyn. Vælg mellem 3 forskellige pakker.

NY RUDE 
og viskerblade til bilen?

RABAT PÅ DÆK, 
fælge eller reparation af bilen

Bestil et Shell Card og tank 
MED FAST RABAT

RABATTER OG 
GODE TILBUD

17-22 
øre10%

SILVAN har et stort udvalg i tilbehør til din bil 
lige fra carporten til startkabler og 

kølervæske.

10%

BLIV GODT 
KØRENDE

6%

Læs mere på loplus.dk/quickpot

Læs mere på loplus.dk/sds

10%

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.

Hent App’en i dag:
Send en SMS med teksten 

KORT til 1999

Hent LO Plus’ medlemskort App og få dit medlemskort på mobilen

TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER
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En aflysningsforsikring er en forsikring, der dækker hvis et arrange-

ment (events, teaterforestillinger, koncerter, awardsshows m.m) bliver 

aflyst i sidste øjeblik. 

Vi leverer således forsikringer til hele underholdningsbranchen, lige fra 

promotion shows til diverse foredrag og koncerter med nationale såvel 

som internationale kunstnere.

Dahlberg assurance agentur er den eneste udbyder af denne type 

forsikring i Danmark og kan derfor tilbyde en unik og specialiseret 

løsning til underholdningsbranchen.

Hvis en aflysning skulle opstå, dækker vores forsikring følgende:

NON-APPEARANCE/UDEBLIVELSE

TERROR/TERROR TRUSLER

DØDSFALD

ULYKKE

AKUT SYGDOM

REJSEFORSINKELSE

BESKADIGELSE AF AFHOLDELSESSTED

DÅRLIGT VEJR

DAHLBERG AFLYSNINGSFORSIKRING

Du kan læse mere om vores 
aflysningsforsikring på 

www.dahlberg-aflysning.dk

FLERE PENGE 
SOM ARTIST? 
Hold styr på honorarer og fradrag 

med B-indkomst.dk

DAF-medlemmer får rabat på regnskabssystemet 

der holder styr på din b-indkomst

B-indkomst.dk
■  samler info om jobs
■  husker dine fradrag
■  opstiller regnskab til skat
■  sikrer at du kan undgå restskat DAF 

medlemmer 
får 20 % 

rabatKøb programmet på www.b-indkomst.dk

Medlemspris for 1 års licens til 

programmet koster 454,30 kr.

(Normalpris 649,- kr. inkl. moms) 

Udgiften er fuldt fradragsberettiget.

Få den unikke DAF-rabatkode 

via reception@artisten.dk

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

BRANCHE-
RÅDGIVNING

Blix Management
Hyrdevej 6, 2900 Hellerup 

Telefon 40855584 
E-mail: henriette@blixmanagement.com



SJÆLDEN 
FAKIR-SPECIALIST
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SMP – Sorteret Magasin Post

Der er ikke mange fakirer med speciale i sabelslugning på verdensplan. Danske Cecilia 
Gossila er en af dem, og hun har dygtiggjort sig i den krævende disciplin de seneste 6 år. 
Hun kan sluge op til to sværd på henholdsvis 40 cm og 65 cm og optræder gerne herhjem-
me men foretrækker længerevarende jobs i f.eks. USA og Dubai. Der er efterspørgsel efter 
fakirer i udlandet, hvor der er publikum til shows med vilde og freakede artister, der viser 
en mere foruroligende side af cirkus.

Til gengæld glæder Cecilia sig over at burlesquemiljøet er ved at blive mere udbredt i 
Danmark. »Jeg elsker den tidsrejse der er i det burlesque univers uden teknologi og med 
sanselige kostumer. Mit nummer bliver mere smukt og mindre makabert i den æstetik.«

Ved siden af fakirdisciplinerne uddanner Cecilia sig i slap line, som hun drømmer om  
at kombinere med sværdslugning. I 2017 forventer Cecilia en travl arbejds- og trænings-
periode frem til sommer, og derefter holder hun barsel med sit første barn.

Se mere på facebook.com/cecilia-Gossila
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