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KVALITETS
INDHOLD
Jeg er netop hjemkommet fra Kulturmøde
Mors 2017 og er inspireret af at tale med og
lytte til debatlystne borgere, der har holdninger og stiller krav til den kunst og kultur der præsenteres og udvikles i alle egne
af landet. Hvor er det OPTUR at møde mennesker med holdninger til kunst og kultur
og mærke brugernes engagement hvad enten det handler om kvalitetsvurderinger,
indsatsområder eller strategiske overvejelser. De mange gæster fra hele landet fik i
Nykøbing Mors plads til at ytre sig i debatter og samtaler, og på den måde bliver vi
alle meget klogere på, hvilke krav og ønsker
der er til vores kunst- og kulturdynamik.

»Vi er overmandet af de
mange internationale tilbud
på streamingtjenesterne
HBO og NETFLIX, og det
er ikke nu, politikerne skal
lægge sig fladt ned«
Det er på sin vis det samme mål som kulturminister Mette Bock har fortalt hun
har, når hun lige nu besøger steder i Danmark – antenneforeninger, institutioner,
skoler for at møde borgere i øjenhøjde, og
høre ønskerne til fremtidens medieudbud.
Respekt for det. Og jeg håber virkelig at
ministeren har samme oplevelse; at borgere i alle aldre, både kerer sig om HVORDAN
de kan tilgå de danske kulturudbud og
HVAD de gerne vil opleve.

Der er lavet mange forskellige medieindholds undersøgelser, og danskerne vil gerne mødes om det danske indhold. De historiske programmer, dramaserier og film
med vores fremadstormende instruktører
og dramatikere, kunstquizzer og nyhedsog debatprogrammer. For slet ikke at tale
om børne- og ungdoms produktioner. Derfor kommer vi ikke udenom igen at tale
tydeligt om vores fælles gods, vores danske
kvalitets public service indhold. Det er evident, at politikerne bør vise vilje og vej til
at STYRKE det danske public service indhold – uanset partifarver og opgør med
DRs reservation overfor at dele den danske
indholdsproduktion med TV-distributørerne – og netop ikke at skære ned hos dem,
der er godt i gang. Der skal fortsat investeres i og stilles krav til public service stationer, også til TV2. Og skal TV2 privatiseres,
så skal der sikres gedigne public service
forpligtelser og vilkår, så TV2 også fremadrettet er en del af det danske indholdskredsløb.
Vi er overmandet af de mange internationale tilbud på streamingtjenesterne HBO
og NETFLIX, og det er IKKE nu, politikerne skal lægge sig fladt ned. Eller dyrke den
forsimplede debat om for eller imod DR –
for eller imod licens. Licens er i dag i al
væsentlighed det, der understøtter det danske indhold. Og de danske arbejdspladser.
Udlandet kigger langt efter de danske
skuespillere, instruktører, artister, musikere. Det gør de fordi de oplever dem i vores
danske produktioner Vi skal selv sikre, at
vores danske indhold og leverandører har
en fremtid. Så sats på og invester fortsat i
det danske kvalitetsindhold.
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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

Foto: René Bang

FRA ANGST
TIL FRYD

MØRK OG MÆTTET
Den internationalt funderede bandkonstellation True Nord bygger forventningerne op til første album med stærke singler.
True Nord, bestående af Kristian Riis og René Thalund (også en del af rockbandet Nephew), står for en mørk og mættet elektro pop, hvor tung trip hop og
house fordyber stemningen. True Nord kunne første gang høres i april 2017 på
debutsinglen ’It's Not About Forever’, der havde Mathias Bertelsen (The Entrepreneurs) på leadvokal. På den aktuelle single, ’Feels So Nice’ får de selskab af
medlemmer af amerikanske Black Rebel Motorcycle Club, svenske Shout Out
Louds og danske Kites and Komets og Rusty Trombones.
Debutalbummet ’+N’ udkommer i efteråret 2017.
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Martin Brygmann er en mand med
mange talenter og projekter: Komik,
skuespil og julekalendere. Nu har
han igen kastet sig over musikken.
Sammen med en håndfuld af de
bedste musikere fra Sverige og Danmarks Underholdningsorkester har
Martin Brygmann indspillet sit første solo-album, ’Bates Delight’. Om
indholdet af det engelsksprogede album fortæller han: »Det handler om
alle de følelser, livet fylder mig med
– fra angst til fryd«. Nok er det nyt
at høre Brygmann synge på engelsk,
men som vanligt flyder melodierne
ubesværet fra hans hånd og minder
om, at Brygmann er en af de mest
afspillede komponister i Danmark
i de seneste 15 år.

SPO T P Å

		MÅ DEN
BEDSTE 			
		ARTIST
VINDE
MTV Video Music Awards hædrer ikke
længere artister i kønsopdelte kategorier.
Til den netop afholdte prisfest MTV Video
Music Awards 2017 dystede kvindelige og
mandlige musikere for første gang ikke
mod hinanden men i stedet i kønsneutrale
kategorier.
Prisuddelingen har fundet sted siden
1984, og i år var der for første gang kun én
kategori. Fremover er det slut med at kåre
den bedste kvindelige og mandlige musikvideo. De to kategorier er blevet erstattet
af den kønsneutrale pris ’Årets Artist’-kategori.
Ved uddelingen var der også et dansk
islæt i kategorien ’Best Dance Video’, hvor
Major Lazer var nomineret med videoen til
hittet ’Cold Water’, der har vokaler af Justin
Bieber og danske Mø.
Kilde: dr.dk

9 MÅNEDER
OG 9 POPSANGE
Musikken er 80’er-inspireret synthpop, men egentlig er det den
velskrevne sang uafhængig af genrer og produktion der er i
fokus for KIM.
Bag de store bogstaver finder man multi-instrumentalist og
producer Kim Vagn Wagner, der netop er debuteret som artist
med 9 stærke popsange på albummet ’Under Pressure’. Titlen
refererer til det kreative benspænd, som Kim gav sig selv: Præcis
9 måneder til at skrive, producere og udgive. Han har indspillet
alle instrumenter selv og brugt adskillige timer i sit Vesterbrostudie for at producere og mixe albummet. Inden soloprojektet
har Kim Vagn Wagner bl.a. produceret for Gerda Monroe, Maria
Sejer, Casper Milton og remixet for den svenske Indiepop-artist
Veronica Maggio.
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D ET V IGTI GST E
E R AT BRUGE
H ELLIG
M USIK-E N E RGI
RIGT I GT
GUSTAF LJUNGGREN HAR I SIN EGENSKAB AF KAPELMESTER, PRODUCER, SIDEMAN
OG MULTIINSTRUMENTALIST VÆRET EN FAST BESTANDDEL I DE SIDSTE TO DEKADERS
POPULÆRMUSIK. HER FORTÆLLER HAN TIL ARTISTEN, HVORDAN NØGLEN TIL HANS
MUSIKERSKAB ER AT TRÆFFE DE RIGTIGE VALG. DEM SOM BRINGER GLÆDE TIL HAM
OG ET OPHØJET NIVEAU TIL MUSIKKEN.
Bachkantaten klingede mægtigt i Storkyrkan i Stockholm. I hjørnet stod en barnevogn og vuggede alt mere intenst i takt
med musikkens dynamik. Så meget at
korlederen blev overbevist om, at barnet
i en alder af omtrent et år havde fået vækket sin første musikalske bevidsthed og
ivrigt viste det med sin krop. Barnet var
korlederens egen søn, Gustaf Ljunggren,
opkaldt efter sin farfars farfar, en kendt
svensk litterat og akademiker. Om hans
senere succesrige musikerkarriere skyldes
navnet, kirkemusikken, opvæksten i den
musikalske familie eller barnetalentet,
der elskede musikundervisningen, mens
de fleste andre foretrak fodbold og Nintendo, er uvist. Men Gustaf taler om musikken, som en størrelse han vil værne om
og være med til at løfte. Ja, faktisk kalder
han den hellig.
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God investering at vælge med hjertet
»Det værste er at spilde vigtig, hellig musikenergi på steder, hvor den ikke får lov
at udfolde sig.«
Gustaf sidder omringet af sine mange
instrumenter på hjemmebane i studiet
på Gl. Kongevej i København lidt som på
stikker, for det er en travl tid, og telefonen
ringer om noget med koncerten på Smukfest i weekenden, hvor Gustaf skal spille
en koncert i eget navn med Jonas H. Petersen (Hymns From Nineveh) og Howe Gelb
(Giant Sand) som gæstesolister.
»Det er virkelig slemt, når jeg ikke
kommer fra en koncert eller session med
andet end lidt penge. Så bliver det ikke til
mere, løfter sig ikke videre, fordi jeg ikke
følte nogen glæde ved det.«
Når Gustaf er i så fint musikalsk selskab nu, er det ifølge ham selv til dels

AF SARA INDRIO

på grund af hans følsomhed overfor at
være i de ’forkerte’ situationer. For det er
med erfaringerne både gode og dårlige, at
han har lært at vælge – og vælge fra, sådan at de ting han laver, hvad enten det
er som komponist, sideman, producer
eller fortolker, er nogle, hvor han selv
er herre over, hvordan han skal løse den
musikalske opgave.
»Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.
Måske integritet, autencitet? I hvert fald
kan jeg ikke ’lyve’ om, hvorvidt jeg befinder mig godt i en musikalsk situation.
Derfor har jeg fundet ud af, at det er en
god investering altid at vælge med hjertet,
hvilket indebærer et element af risiko. Jeg
har rig erfaring med at tage kunstneriske
og økonomiske chancer med projekter,
som senere – måske over lang tid – viser
sig at være både fagligt udviklende og fak-

Gustaf Ljunggren på Smukfest 2017.

Foto: René Bang
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DET VIGTIGSTE ER AT BRUGE HELLIG MUSIKENERGI RIGTIGT

tisk mere økonomisk indbringende. Jeg
prøver at huske mig selv på at sigte fremad så de sammenhænge, hvor jeg er med,
også har et fremtidspotentiale og ikke
stopper ved hyren nu og her.«

Den enkelte løfter helheden
I folkeskoleårene gik Gustaf på Adolf
Fredriks Musikklasser i Stockholm – den
svenske pendant til Skt. Annæ Gymnasium.
Moren sang i Radiokören, og faren var leder af to kor, så selvom der stort set aldrig
blev sat musik på i hjemmet, var musikken overalt i Gustafs liv. Korsangertiden
dannede grundlag for en helt essentiel forståelse af, at den enkelte løfter helheden,
fortæller Gustaf:
»Er der bare én altsanger, der synger
skingert, går det ud over den samlede
klang. Det fik mig til at forstå, at selvom
jeg i grunden ikke er et specielt kollektivt
anlagt menneske, så måtte jeg og min
’egen stemme’ træde tilbage for helheden,
musikken. Så selvom jeg kan være nok så
sur på alt, hvad der er uniformt, og min
stemmemuskulatur måske nok har lidt
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Når man er startet med det
sværeste bliver resten let
Inden korsangen kom violinen.
Gustaf viste tidligt evnen til at
intonere og lærte sine musikopgaver udenad til lærerens forbavselse.
»Jeg tror, det var Vivaldi, jeg
havde haft for. At læse direkte
fra bladet var ikke så nemt for mig. Min
lærer opdagede, jeg ikke læste noderne,
men det var helt ok. Faktisk havde jeg aldrig en oplevelse af at blive pacet eller
tvunget til noget, der angik musik. Jeg
kunne bare godt lide det.«
Så det var en ubesværet vej for Gustaf:
Gennem den særlige musikfolkeskole, i
Musikgymnasiet på hippe Södra Latin på
Södermalm i Stockholm, hvor vennen Per
Ekdahl var med til at introducere Gustaf
for de mange grene af den rytmiske musik, som, efter saxofonen var blevet det
foretrukne instrument, åbnede en ny verden end den klassiske, han kom fra. Det
var og er aldrig skiftet mellem traditioner
eller instrumenter, som udgør hindringer
for Gustafs musikudfoldelse.
»Det handler meget om en mental indstilling. Jeg griber de fleste ting an med
det udgangspunkt, at det er nemt. Det
handler nok om, at jeg startede med et af
de sværeste instrumenter, violinen, så da
jeg begyndte at spille sax, var det ligesom

Foto: Jakob Lerche

Bedre at spille ’sig selv’ end at spille ’rigtigt’
Og det har ikke skortet med tilbud til
mulitinstrumentalisten, som har spillet
saxofon, lapsteel, pedalsteel, bratsch, bas,
piano, guitar, mandolin med mere for og
med navne som Sofia Karlsson, CV Jørgensen og den svenske popstjerne Robyn. Engang spillede han med den ikoniske amerikanske jazzpianist Brad Mehldau. Netop
den situation fremhæver Gustaf selv som et
eksempel på en vigtig lærestreg om, hvad
der egentlig er kernen til hans musikerskab.
»Jeg navigerer efter en mavefornemmelse, og efter hvad, jeg tror, bliver sjovt. I stedet for at stile efter at spille ’rigtigt’ stiler
jeg efter at gøre det, der er mest mig. Som
dengang jeg sad og svedte foran min lapsteel-guitar og et sindssygt nodeark med
total mange udvidede akkorder. Da fik jeg
sagt til mig selv, at selveste Brad Mehldau
sad ved klaveret! Jeg skulle da ikke spilde
det øjeblik ved kun at prøve at spille rigtigt. Så jeg lukkede øjnene og spillede på
øret i stedet. Valgte at nyde det.«

varige mén, så har det lært mig,
hvor delikat det er at indgå i en
musikalsk sammenhæng.«
De tidlige erkendelser har tydeligvis sat sig dybt, og Gustafs
formuleringer er på en gang
sakrale og meget pragmatiske,
når det handler om musikken
og hans egen rolle i den – også
i fremtiden.
»Jeg sætter mine mentale aktier på det, der giver glæde hele
vejen. Der hvor jeg kan være med
til at gøre musikken stærkere.
Det, der driver mig, er et ønske
om at være kanal for at løfte
musikken op på et højere plan.«

sådan lidt, ’nå, er det bare at blæse og flytte fingrene, og så kommer tonen? No big
deal.’ Det er lidt samme attitude, jeg har
med mig overalt. Og hvis jeg ikke kan få
den følelse frem, vælger jeg en anden tilgang. Jeg er nødt til at føle, jeg er fri til at
spille musikken, som jeg hører den.«
Det øre har mange glæde af men nogle
måske også ondt af. For Gustaf har den
dér, vil nogen synes, irriterende evne til
at komme ind i studiet, tage saxofonen op
og spille et first take, selvom han ikke har
rørt ved hornet i ugevis. Og han er ikke
bleg for at sammenligne sig selv med
Miles Davis, der også var en ’first taker’.
»Jeg ved godt, mange står og øver sig
i timevis og aldrig rigtigt bliver tilfredse.
Det er fint, men min egen indstilling er,
at vi spiller her og nu. Jeg lægger ikke
vægt på titler eller funktioner. Jeg vil gerne være mentalt åben, nysgerrig og passioneret omkring de ting, jeg giver mig i kast
med. Men jeg tager altid det ansvar, jeg
skal, overfor musikken.«

Nærværende og fraværende på samme tid
Efter at have spillet med en del forskellige
bands i Stockholm søgte Gustaf ind på
RMC i København og blev optaget. Siden
har han boet og arbejdet i Danmark. Janteloven har han ikke været kuet af – tvært
imod savner han slet ikke det Stockholmske musikmiljø, han forlod.  
»Dengang havde pladeselskaberne alt
for meget at skulle have sagt deroppe, så
det var en kedelig tid for unge, nysgerrige
musikere. I København var det på samme
tid et meget mere sprudlende miljø, hvor
generationer, personligheder og traditioner
blandede sig med hinanden i musikken.«
Men der har været misundelige sjæle,
der syntes Gustafs positive og problemfrie
tilgang til sin karriere næsten blev for
godt til at være sandt.
»Jeg lavede engang et interview til
Musikeren (Dansk Musiker Forbunds medlemsblad, red.), hvor de skrev i overskriften, at jeg aldrig øver mig. Det blev vildt
mange fortørnede over, og det er
heller ikke rigtigt. I virkeligheden befinder jeg mig i musikken hele tiden, og det
rækker langt ud over de tekniske eller
teoretiske aspekter af, hvad det vil sige
at arbejde med musik. Mit liv er musik,
og musik er mit liv.«
Gustaf siger det selvfølgeligt men tænker over ordene, som om det er første

gang, han har udtalt det på den måde.
Og tilføjer så:
»Det handler om fokus. Om at være
nærværende og fraværende på samme tid
… Det er svært at forklare, men det er lidt
samme følelse jeg har, når jeg er i naturen.«
Gustaf virker i det øjeblik netop nærværende og fraværende på samme tid.
Som om musikken og han hører sammen
på både det konkrete og det abstrakte plan.
Så når musikken har svære kår, har Gustaf
det også – han vil bare helst ikke fokusere
på det her i samtalen. I stedet bruger han
ord som ’udviklende’ og ’mental øvelse’ om
de gange, hvor den oprindelige beslutning
blev truffet på et forkert grundlag; når Gustaf i stedet for at stole på sin intuition og
sine evner har ladet sig overtale af andre.
Eller som da han var kapelmester på Det
nye talkshow med Anders Lund Madsen.
»Live, flow-tv udfordrede mit behov for
at nyde hvert øjeblik, for hvordan kan
man det, når lydprøven er forsinket to
timer, og der løber en tekniker rundt med
sved på panden ikke et skridt nærmere
målet? Hvornår sætter man grænsen, for
hvad man vil være med til? Man kan måske sige, at den opgave udviklede en evne
hos mig til at få meget ud af lidt og lærte
mig, at musik er fedt selv i modgang.
Først efter den erkendelse kan det for
alvor blive sjovt.«

Vigtigt at anerkende musikkens
abstrakte væsen
De fleste af Gustafs kollegaer har nok
som ham oplevet den slags situationer
eller dårlige backstageforhold, den kede
lige sandwich efter otte timer i bil til gigget, den dårlige lydmand på et lousy anlæg eller dårlig stemning blandt musikerne. Men alt det virker mindre væsentligt
for Gustaf, som tegner et større billede.
»Musik er en uforudsigelig kraft. Man
kan ikke vide, hvornår det er lige den aften, hvor magien opstår fra første tone.
Eller planlægge det. Jeg har oplevet på
scenen at få en erkendelse af, at mit liv
har ændret retning. Ikke radikalt, men
bare skiftet kurs en anelse. Jeg er ikke
herre over musikken, den er herre over
mig, og jeg kan godt blive frustreret over,
at nogle kollegaer ikke har det ligesådan.«
På samme måde hører Gustaf ikke til
dem, der er bitre over udviklingen i
musikbranchen.
»Musikken kan man jo ikke slå ud.
Mange kollegaer er frustrerede over, at
der ikke er de samme støttemuligheder,
eller at den digitale udvikling ændrer hele
musikbranchens forretningsmodeller. Jeg
vil bare ikke bruge min energi på at være
imod ting. Jeg vil hellere være med.«
Og det er der vist næppe nogen tvivl
om, at Gustaf Ljunggren og hans talent
vil være.

B L Å B OG
han også været Kapelmester for ’Det nye
talkshow’ på DR1, hvor han sammen med
sit lille orkester har spillet med bl.a. Ryan
Adams, Kim Larsen, DR Pigekoret og Oh
Land. Siden 2011 har han ligeledes været
tovholder og musiker på SPOT Festivalens
koncertserie ’Naked – a singer and a piano’,
hvor han på flygel har akkompagneret
sangere som Johan Olsen, Kira Skov og
Pernille Rosendahl.

Foto: Martin Dam Kristensen

Gustaf Ljunggren er musiker, komponist,
kapelmester og producer. Han er uddannet
saxofonist fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, men det er ikke uden
grund, at han bliver kaldt multiinstrumentalist, da han bl.a. spiller på forskellige
guitarer og basser, pedal steel guitar, lap
steel guitar, mandolin, banjo, klaver,
keyboards, basklarinet, bratsch og fløjte.
Foruden en række pladeudgivelser har
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ARTIST OG SANG
UDVÆLGELSEN TIL NÆSTE ÅRS MELODI GRAND PRIX ER
I FULD GANG. NÅR DE RETTE SANGE SKAL FINDES, KAN
ARTISTER, DER SKRIVER DERES EGNE SANGE, MÅSKE
HAVE EN LILLE FORDEL, LYDER DET FRA SANGER OG
DR-PRODUCER MADS ENGGAARD.
A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

Som dansk Melodi Grand Prix’s nye bidragsproducer er Mads Enggaard med til
at udvælge de 10 bidrag og forløse oplevelsen af musiknumrene. Han er bindeled
mellem artister, sangskrivere og DRs kreative team og er en varm fortaler for sangkonkurrencens potentiale.
»Mit succeskriterie er, at alle bidragsydere føler de hver især har vundet ved at
præsentere den bedst mulige version af
deres sang,« forklarer Mads.
Han opfordrer sine artistkolleger til at
sende sange ind til konkurrencen og mener, at artister, der skriver deres egne
sange, måske har en lille fordel.
»I udvælgelsen lægger jeg vægt på, at
’hele pakken’ giver mening. At artist og
sang passer sammen og at nummeret
måske endda vækker en idé om, hvordan
det kan produceres visuelt på scenen,«
forklarer Mads og tilføjer, at artisternes
egne idéer er vigtige for at få et godt og
varieret show.

Deltag i Melodi Grand Prix
Sange til konkurrencen kan indsendes hele året. Hvis du vil være
sikker på at komme i betragtning
til MGP 2018, skal dit bidraget
være hos DR inden 15. september.
Se info og regler på www.dr.dk/event.
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Sange fra seriøse artister klarer sig godt
Mads opfordrer også artister, der måske
ikke umiddelbart havde tænkt sig at stille
op i Melodi Grand Prix, til at overveje at
tage udfordringen op.
»Der en tendens til, at bidrag fra mere
seriøse artister klarer sig rigtig godt. F.eks.
blev ’Beautiful Mess’, som Alex Vargas var
med til at skrive, nr. 2 sidste år, og den er
i bund og grund en utroligt god popsang,
man ligeså godt kunne ha' hørt i radioen.
En vindersang skal først og fremmest kunne formidle en historie eller følelse hele
Europa kan relatere til, og så skal den være
catchy, men også gerne overraskende. Det
er en svær balance, og der er ingen opskrift,« siger Mads og giver alligevel et par
tips til dem, der gerne vil have en sang
med i Eurovision:
»Lav noget der kan vække følelser og skabe billeder hos andre. Det er dét musikken
skal kunne. Og så sørg for at få dit bidrag
produceret så tæt som muligt på sådan

SKAL HÆNGE SAMMEN
som du gerne vil høre det i dit fjernsyn.
Produktionen af et nummer er en ligeså
vigtig faktor som teksten og melodien, og
jo bedre udvælgelsesjuryen kan høre og
mærke, at det lydunivers, sangen er bygget
op om, kan noget særligt, jo større er sandsynligheden for at blive taget i betragtning.«
Nogle artister kan måske frygte, at hvis de
deltager i Melodi Grand Prix, bliver de kun
forbundet med den genre. Hvad siger du til
det forbehold?
»Jeg ved, at mange har forbehold, måske
fordi de stadig forbinder showet med den
genre, der var dominerende i 80-90’ernes
Grand Prix guldalder. Og i de årtier, hvor
det faktisk lykkedes at gøre Grand Prix til
en folkelig succes, var der muligvis nogle

artister, der syntes, det var svært at videreudvikle deres produkt. Men i dag er konkurrencen er ikke begrænset til en enkelt
genre, og man har mange flere muligheder
for at styre ens brand, når først man har
opmærksomheden.«
Grand Prix som legeplads
Mads Enggaard ser Melodi Grand Prix som
en vigtig scene, der rummer meget forskelligartet musik. Som eksempler på
spændvidden af sange nævner hans Ruslands bidrag i 2012, hvor bedstemødre i
folkedragt bagte brød i en stor papmachéovn, set overfor den mere ’arty’ performance med avantgarde koreografi og en
ensfarvet, LED-lysende scenebaggrund fra
Belgien i 2015.

»Begge numre endte i top 5 og har over
13 mio. visninger på YouTube. Så hvis
man stiller op med et produkt, man kan
stå inde for, så har man med Grand Prix’et
muligheden for at nå ud til virkelig mange mennesker med det produkt. Det er
min drøm, at det danske show bliver en
mangfoldig legeplads, hvor danske artister
får mulighed for at vise en bredspektret
palet af nutidig musik.«

Mads Enggaard er uddannet sanger fra Rytmisk Musikkonservatorium og har i ti år arbejdet i
tv-branchen, primært på musikprogrammer som Eurovision,
Toppen af Poppen og X Factor.

Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR.

Lighthouse X vandt Melodi
Grand Prix i 2016. Trioen,
bestående af Johannes
Nymark, Martin Skriver og
Søren Bregendal skrev vindersangen ’Soldiers of Love’ sammen med Sebastian F. Ovens,
Daniel Lund Jørgensen og
Katrine Klith Andersen.
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ET FÆLLESS
MED PUBLI
ET GODT SCENESHOW ER NÆSTEN LIGE SÅ VIGTIGT SOM
MUSIKKEN. MEN HVORDAN LAVER MAN ET SHOW, DER
FULDENDER DET MUSIKALSKE UNIVERS UDEN AT STJÆLE
OPMÆRKSOMHEDEN? VI HAR SPURGT POPTRIOEN IRAH OG
TECHNODUOEN KENTON SLASH DEMON OM, HVAD DE GØR
FOR AT SKABE DEN PERFEKTE KONCERT.

AF NANNA BALSLEV

Kraftwerk er verdensberømte for deres
stramt koreograferede sceneshow og monokrome visuals. Bon Iver er kendt for
sine intense koncerter med få musikere
på scenen og et helt særligt nærvær med
publikum. Coldplay fylder alverdens sta
diums med en eksplosion af farverige visuals, konfetti og ikke mindst Chris Martins smittende energi. For det, der sker på
scenen, er halvdelen af liveoplevelsen.
Men hvordan sikrer man, at publikum får
en fantastisk koncertoplevelse, hvis man
hverken har en perlerække af radiohits
eller et budget, der kan matche de store
verdensstjerner?
Det var nogenlunde den udfordring,
som synthpoptrioen Irah stod overfor, da
de spillede på Roskilde Festivalens Countdown-scene for upcoming bands. Bandets
musikalske univers er både indadvendt
og himmelstormende med sangerinde Stine Grøns stemme som fikspunkt. Da de

ikke selv havde ressourcer til at få lavet
visuals eller lysshow til koncerten, indledte
de et samarbejde med festivalens egen VJ,
der fik tilsendt deres musik og sætliste forud for showet. Ud fra det producerede han
visuals, der passede til musikken. Og så
startede Irah deres koncert med et dristigt
greb – ti minutters infernalsk støj fra Adi
Zukanovic' synthesizer, mens Stine Grøn
stirrede dramatisk ud i luften, inden hun
sang med sin krystalklare vokal.
»Det var lidt at tage en chance, men det
endte med at være superfedt. Og vores visuals virkede sindssygt godt – meget af det
var ret kosmisk med flimrepartiker, som
komplimenterede musikken. Vi endte med
at være glade for det, også fordi der ikke
var økonomi til, at vi kunne lave vores
egne visuals,« siger Stine Grøn.

SKAB
KUM
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Foto: Flemming Bo Jensen

Fuldendt visuelt univers
To dage senere spillede technoduoen
Kenton Slash Demon et show i den helt
anden ende af skalaen på Roskilde Festivals
nye kunstscene Klub RÅ. Duoen, der består af Jonas Kenton og Silas Moldenhawer, havde til lejligheden fået bygget en
futuristisk installation, der blev styret af
musikken. De har brugt flere måneder på
at udvikle scenografien i samarbejde med
tegnestuen Lenschow & Pihlmann. Silas
har læst på arkitektskolen og har i længere tid talt med nogle venner fra arkitektfirmaet om at skabe et fuldendt visuelt
univers til duoens liveshows.

»Vi ville gerne skabe et gennemført univers, som lytterne kan træde ind i. For fire
måneder siden kom Lenschow & Pihlmann
op med nogle idéer med nogle spejle, der
kunne lave forvrængninger af virkeligheden. De lavede en masse tests med nogle
spejle, der kan dreje og reagerer på musikken,« fortæller Jonas Kenton.
Selve setuppet består af seks metalplader
på over to meter, som er sat op på nogle
stativer og styret af musikken. Hver plade
er forbundet til en mikrochip, der kører
over wifi. Fra deres musikudstyr på scenen
sender de to musikere signaler, der styrer
pladerne. Desuden har to elektronikingeniører fra DTU udviklet en teknik, der gør,
at scenografiens LED-lys styres af musikken.
»Lyset er jo afgørende – og især i vores
univers, der er meget organisk og dystert.
Lige nu styrer vi lyset, men på sigt er det
meningen, at vi også skal komponere lyset
på samme måde, som vi skaber musikken
live.«
Kenton Slash Demon har skabt ny musik specielt til showet på Roskilde Festival
og sendte løbende musik til Lenschow &
Pihlmann forud for koncerten. De nåede
dog kun at holde en generalprøve med
hele setuppet inden festivalen, og der virkede LED-lyset ikke, som det skulle.
»Der var så mange ting, der ikke virkede.
Det var virkelig stressende. Vi måtte bare
krydse fingre for, at noget af det ville virke
på festivalen. Og heldigvis fungerede det
meste. Det har været en ret stor læringsprocess for os,« griner Jonas Kenton.

»SILAS OG JEG SYNES IKKE,
AT FOKUS IKKE KAN BLIVE
TAGET NOK VÆK FRA OS.«

Noget på spil
Formålet med duoens nye sceneshow er at skabe et visuelt univers, der fuldender musikken.
»Selv om vores musik er elekJONAS KENTON, KENTON SLASH
tronisk, så er den også meget
organisk. Vi er selv lidt trætte af
technomusik, der bare kører derudaf. Så vi ville gerne skabe noget
koncentrerer vi os ret meget. For os ligger
ny musik, der var mere organisk og inspioplevelsen i følelsen i musikken. Så det er
reret af afrikansk trommemusik. Scenofedt at have et sceneshow, der folder musikgrafien er meget kold og 80'eragtig med
oplevelsen mere ud.«
LED-lys og store stålplader, men samtidig
I løbet af efteråret tager Kenton Slash
er der momenter af varme ind i mellem.
Deon på turné i hele landet – første konVi synes, det fungerer rigtig godt samcert blev afholdt under Strøm Festivalen.
men,« siger Jonas Kenton, der tilføjer,
Turnéen kræver dog, at duoen har en kasat der er en anden fordel ved at have en
sevogn til udstyret og en baggearmand
scenografi udover det sædvanlige.
med, der kan hjælpe med at sætte det hele
»Silas og jeg synes ikke, at fokus ikke
op. Men det er det hele værd ifølge Jonas
kan blive taget nok væk fra os. Ingen af
Kenton.
os er entertainertypen, og når vi spiller,

DEMON

»Jeg synes godt, at den klassiske opsætning inden for elektronisk musik med
musikere bag nogle computere på scenen
og nogle visuals på en storskærm kan blive lidt kedeligt, fordi man har set det så
mange gange. Vi ville gerne lave noget
anderledes og give folk en helstøbt oplevelse,« siger han.
Mens de tidligere optrådte med deres
musik fra Ableton Live, spiller de i dag det
meste helt live – både for at udfordre sig
selv og give publikum en følelse af nærhed.

Foto: Lasse Lagoni / Poplish.dk
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»VI VIL GERNE GIVE FOLK EN OPLEVELSE AF,
AT DE KOMMER EN TUR UD I KOSMOS.«
STINE GRØN, IRAH

»For os er elektronisk musik fedest, når
man føler, at der er noget på spil, og det
er live. Det kan godt være, at man laver
nogle fejl, og det ikke er perfekt, men man
bliver forbundet med nuet. Og det tror jeg
også, at publikum kan mærke.«
Hundrede procent live
Den vurdering er Stine Grøn enig i. De tre
musikere i Irah spiller hundrede procent
live uden backtrackvokaler eller click
track på trommerne.
»Vi vil gerne bevare den intimitet og
nærhed, som vores musik har, på scenen.
Det er vigtigt for os, at det ikke bliver for
opstillet og indstuderet. Vi spiller uden
backtrack fordi, det er afgørende, at vi er
i sync med publikum.«
I løbet af efteråret tager Irah på en
’Worship The Sun’-turné, hvor de arbejder
sammen med en VJ, der kommer til at

lave visuals, der matcher musikken. De
har også planer om at invitere en astronomiforsker, der kan komme og fortælle
publikum om solen – som er tema for
hele turnéen. Men forbindelsen til publikum er stadigvæk det vigtigste.
»Vi vil gerne give folk en oplevelse af,
at de kommer en tur ud i kosmos. Men
et kæmpe lysshow kan godt stjæle meget
af opmærksomheden. Vi vil gerne have en
intim stemning og nærvær med publikum.
Vi har spillet nogle koncerter, hvor jeg
ikke har kunne se publikum, og det giver
en oplevelse af, at man står og spiller helt
alene. For os er det ikke et show – vi vil
hellere skabe et fællesskab med publikum.«
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VE LLYK K ET MA

AF SARA INDRIO

AT NÅ BREDT UD PÅ DE SOCIALE MEDIER ER EN KUNST I SIG SELV OG KRÆVER
MERE END AT LAVE ET OPSLAG OG MÅSKE ’BOOSTE’ DET LIDT. LANCERING AF
KUNSTNERISK INDHOLD PÅ SOCIALE MEDIER HANDLER FØRST OG FREMMEST OM AT
FINDE OG INVOLVERE MÅLGRUPPEN, LYDER DET FRA TO EKSPERTER I DIGITAL
MARKEDSFØRING.

I takt med at flere konkurrerer om mindre
plads i de traditionelle mediers sendetid
og spalter, vokser behovet for at få omtale
af sit kunstneriske produkt ad andre veje.
Sociale medier er for mange de vigtigste
kanaler til at skabe opmærksomhed om
en ny udgivelse, forestilling eller koncert.
Men mange lykkes ikke, fordi de bruger
mediet forkert, fortæller Casper Brun og
Louise Langebæk.
Kend dine Facebookfunktioner
Louise Langebæk rådgiver virksomheder
i, hvordan de skal lave effektive strategier
for markedsføring på især Facebook, som
indtil videre er det største af de sociale
medier herhjemme skarpt fulgt af Youtube
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og LinkedIn. Hendes bedste råd er at bruge Facebooks annonce værktøj Power Editor frem for at købe sig til en masse boost.
»Power Editor er et gratis værktøj til at
lave annoncer, billedannonce, roterende
annoncer, videoer med mere. Du skræddersyr din annoncering ud fra Facebooks
egne funktioner, hvor den skal vises og
hvilken målgruppe, der skal se den,«
fortæller hun.
Én ting er sikkert, og det er, at et almindeligt opslag kun i meget sjældne tilfælde
batter ret meget. Du når kun de venner og
følgere, du har i forvejen og uden hurtig
respons, går opslaget i Facebooks glemmebog. Derfor er målgruppekendskab helt
afgørende.

ARK E D SFØR I N G
PÅ S OCIALE MEDIER
KRÆVER KNOW HOW
Mere genererer mere
På alle sociale medier gælder det herskende princip, at mere genererer mere. Selvom du ikke kan skræddersy et opslag, så
det spreder sig via delinger, likes og så videre, kan man alligevel gøre lidt for at påvirke chancerne for det, siger Louise Langebæk.
»Så snart du laver et opslag, får likes og
delinger, tænker Facebook, at du er interessant og prioriterer dig højere end andre.
Det gælder om at sørge for, at når man laver opslag, bliver de set og får god reach
(rækkevidde, red.). Hvis du kan se efter 24
timer, at der er interaktioner, kan det betale sig at booste.
Men hvor boost-funktionen ofte spreder
til tilfældige og på tilfældige tidspunkter,
kan man med Power Editor lave en såkaldt
kopimålgruppe og dermed målrette indsatsen,« fortæller Louise.
»Med en kopimålgruppe finder Facebook en gruppe brugere, der minder om
dine Facebookvenner og følgere, som ikke
er det i forvejen. De ser på, hvad de har tilfælles. Kan de lide Sanne Salomonsen og
musikfestivaler, så er de måske også interesseret i dit musikalske produkt, og så
rammer du mere sikkert og mere bredt.«
Sidst men ikke mindst kan det være farligt kun at booste sig til succes, for de betalte opslag kan koste både på pungen og på
troværdighedskontoen. Faktisk råder Louise
sine kunder til at bruge den sjældent.
»Folk bliver træt af at se de samme
boosts. Hvis du vil sælge tandpasta, og du
booster, så der kommer tandpastaannoncer hele tiden, bliver folk trætte af det –
det bliver den modsatte effekt.«

dier, hvor målgruppen og du selv er. Ydermere skal du fokusere din indsats på de
platforme, du kan overskue at vedligeholde:
»Det er langt værre, at folk klikker ind
på en Facebookside, hvor der ikke har været aktivitet i flere måneder, end at du slet
ikke har nogen profil,« siger han.

Den ’fortjente’ omtale er den bedste
Casper Blücher Brun er freelance digital
strateg og rådgiver kunder om deres digitale tilstedeværelse på tværs af mediekanaler.
Han forklarer Louise Langebæks pointe
med en opdeling i tre slags omtale: Payed,
owned, og earned.
»Payed er det, du betaler for. Som for eksempel, når du trykker på boost knappen
eller laver en annonce på Spotify. Earned
er det folk anbefaler af sig selv på sociale
medier, som selvsagt er både gratis og virkelig god omtale. Owned er for eksempel
mit eget nyhedsbrev og kanaler, jeg selv
ejer,« fortæller han og tilføjer:
»En effektiv kampagne kræver som
regel, at du benytter alle tre slags i en
samlet indsats på både traditionelle medier og sociale medier.«
Det er med andre ord ikke blevet nemmere at markedsføre sit kunstneriske arbejde på trods af de sociale medier, på trods af
at det kan virke sådan. Casper Bruns mest
konkrete råd til markedsføring kræver viden og tid. For det handler om at bruge
pengene til at annoncere direkte på de me-

Inviter dine følgere til dialog
Hvis princippet er, at den bedste omtale er
den, kunstneren får fra andre, som på eget
initiativ anbefaler at lytte til, følge eller
købe et kunstnerisk produkt. Hvordan får
du så lavet opslag, der ansporer til det?
»En af måderne er at motivere til motivation. For eksempel ved at invitere til
dialog for det er også en af de måder, hvorpå du får aktivitet på siden og dermed bliver mere interessant – for eksempel for
Facebook. Det kan være at anspore til dialog i opslaget: ’Hvad synes du’, eller ’giv
mig tre gode råd’,« siger Casper Brun.
I det hele taget er medinddragelse en
god idé. For hvor det før i tiden hovedsagelig gjaldt om at have mange følgere, er
folk blevet mere selektive. De vil have noget til gengæld for at ’like’ siden, fortæller
Louise Langebæk.
»Det gælder om hele tiden at have noget, der er relevant for brugeren eller følgeren. Der er mange, der er nervøse for at
give noget af deres egen viden i deres opslag. Tværtimod virker det rigtigt godt at
give tips og tricks. Del dine anbefalinger,
så vil du blive husket som en side, hvor
der blev fortalt noget godt. Har du en forbindelse, føler du et tilhørsforhold, vil du
være mere tilbøjelig til at købe.«
Derfor er post fra ’behind the scene’ en
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god idé – men ikke, hvis det virker forceret. »Det skal være, så det passer til, hvem
du er. Ellers skinner det igennem. Og hvis
man er ude for en dårlig kommentar så
imødekom den og skynd dig at få dialogen
væk fra Facebook,« råder Louise Langebæk.
Forskellige platforme til
forskellige mennesker
Ingen kan spå om fremtiden, men Casper
Brun tror ikke, at giganter som Facebook
og Instagram vil forsvinde i fremtiden,
ligesom det hedengange Myspace gjorde.
Han tror snarere, vi vil se en opdeling af
brugerne alt efter køn, alder, politisk overbevisning, social status og så videre.
»Facebook er blevet for stort til især den
såkaldte kreative klasse, som er trætte af
at lægge feriebiller op af sig selv eller se
andre gøre det samme. Instagram og
Snapchat er mere attraktivt for dem, fordi
det er mere åbent og indtil videre fri for
annoncering. Hr. og Fru Danmark er til
gengæld kommet for at blive på Facebook,
så de sociale medier vil opleve en stigende
opdeling i brugersegmenter, ligesom det
gælder for de traditionelle medier,« siger
Casper Brun.
Den nye stjerne i byen
Hvis du er på udkig efter nye, sociale medier er det en god idé at skele til patreon.
com, mener Casper Brun. Her betaler brugerne et abonnement for at få adgang til
det indhold, du lægger op. Han sammenligner det med den virtuelle udgave af at
stå på strøget med hatten, som brugerne
så lægger penge i:
»For et lavt beløb får du adgang til
noget som bruger, som du ikke kan få adgang til andre steder. Det kan være en udvidet version af et nummer, en livekoncert
eller lignende. Betalingen foregår direkte
mellem kunstner og bruger. Det svarer til,
at man lagde en betalingsmekanisme oven
på Facebook, men det er jo alt for sent til
det, fordi folk er vant til at få det gratis der.«
Selvom platformen i sin opstart har fået
blandet modtagelse, er tanken bag den
midt i den aktuelle debat om betaling til
kunstnere på platforme som Youtube, måske en del af svaret.
»Ulempen på Youtube er, at du skal
have 100.000 afspilninger, før det batter,
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og du samtidig tjener så ufatteligt lidt på
de annoncer, som jo ’tvinges’ på din video.
Får du én bruger på Patreon har du fem
dollars om måneden. I stedet for at gå i
konkurrence med alle de store fisk på markedet, kan du vælge en niche, som på det
store, globale marked hurtig kan give en
pæn følgeskare og en ret god indtægt. Du
er bare nødt til at give dem noget, de ikke
kan få andre steder,« siger Casper Brun.

NIKOLAJ CHRISTENSEN VAR MED DENGANG MARKEDSFØRING
AF EN MUSIKUDGIVELSE GIK VIA TV-REKLAMER. I DAG
ER DEN ENESTE ANNONCERING AF HANS MUSIKERVIRKSOMHED PÅ FACEBOOK. HAN ER ’PÅ’ SÅ LIDT SOM
MULIGT, MEN NOK TIL AT VIDE AT DET IKKE HJÆLPER
AT ’BOOSTE’, OG AT DE OPSLAG, SOM HAR MEST EFFEKT, ER DEM, HVOR HAN VISER NOGET AF SIG SELV.

For Nikolaj Christensen og Nikolaj og Piloterne består markedsføring på Facebook
mestendels i at servicere de fans, de i forvejen har med informationer om koncerter
og lignende. Det er en balancegang ikke at virke ’pushy’ og samtidig ’være på’, som
Nikolaj naturligt finder.
»Jeg følger med mit publikum. Jeg bliver ældre ligesom de gør, vi kan lide nogenlunde det samme, så jeg behøver ikke bruge så meget energi på at udtænke de rette
opslag til dem,« fortæller Nikolaj. Han er heller ikke i tvivl om, at Facebook er det
sociale medie, der virker for ham, så han er ikke på andre overhovedet:
»Mit publikum er i den aldersgruppe, der helt har overtaget Facebook fra de unge.«
Den ubevidste strategi
Facebooksiden blev i sin tid oprettet af en fan, som stadig står som en af tre administratorer sammen med Nikolaj og en person, bandet har ansat til forskelligt. Nikolaj
har ikke tråd i, hvad de andre to lægger op og omvendt, og der er aldrig tale om en
decideret strategi. Alligevel er der ting, de går helt uden om.
»Vi har aldrig ’tvunget’ nogen til at kunne lide min side. Jeg synes, det er mærkeligt, når folk, jeg ikke kender, beder mig ’like’ deres side. Det er måske noget med
min alder, og den måde jeg har kørt min karriere på – helt uden boostknap!« siger
Nikolaj og tilføjer:
»Jeg kommer fra en tid, hvor det var uncool at lave reklame for sig selv og sin musik. Jeg er heldig at nogle andre har lavet reklame for mig, og jeg aldrig selv har skullet spekuleret i det.«
Målgruppen kender Nikolaj allerede – om ikke af navn på hver enkelt så på ansigterne, der tilhører hans tro fans.
»Facebook er en forlængelse af det, vi i forvejen gør. Jeg har næsten én til én kontakt til de mennesker, der kommer og hører mig år efter år. Det er måske også lidt
ekstremt, men helt fundamentalt for mit virke, at det er startet den vej rundt og ikke
omvendt,« fortæller Nikolaj.

MUS I K
KARRI E R E

UD E N BOOST K NAP
AF SARA INDRIO

De personlige opslag er de bedste
For selvom Nikolaj ofte skal presses lidt
af de andre to til at lave opslag, så er det
dem, han selv laver, som følgerne bedst
kan lide.
»For eksempel skulle jeg spille til et
Thin Lizzy arrangement, og for at lave
reklame for det fik jeg Brander (lydmand
Peter Brander, red.) til at optage mig på
video, mens jeg spiller Thin Lizzy på bas
og danser og skaber mig åndssvagt. Det
tog fem sekunder, men gav masser af
kommentarer, likes og visninger.«
Boostknappen virker ikke
Og nok har en af de andre to administratorer trykket på Boostknappen ind i mellem men uden det store resultat.
»Jeg tror ikke, de helt kan lade være –
specielt hvis det er noget, de selv har lagt
op, men det giver ikke rigtigt noget at
gøre det, så vidt jeg ved,« siger Nikolaj,
som selv lærte om, hvad der ikke virker,
dengang han stadig troede, hans følgere
var interesserede i sjældne coverversioner
eller uudgivne demoer.
»Jeg lagde gamle demoer op på Soundcloud og lavede et link fra Facebook. Det
syntes jeg var fedt, for jeg elsker sådan
nogle alternative versioner af musik, jeg
godt kan lide. Eller numre man ikke har
hørt før, demoer der ikke kom på album
og så videre. Det gad folk ikke høre eller
bruge tid på derinde.«
Foto: Adam Grønne
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Halfdanskerne
De Største Sange

Anna Scharling
Sleeping at the Gates

Peter Viskinde
Spil Lys

Exlibris

2ndToNumb

Poplick Records

Jonas Struck
Hjertestart
(Original Score)
Sound by Struck

Tobias Trier
Tyfon

Lis Sørensen
Bedre tider

Den Syvende Søn
Den Syvende Søn (II

Pretty Maids
Kingmaker

Vibration

Sony

Target Records

Frontiers Records

Jeppe Kjellberg
Circles
Yebba Music

Allan Mortensen &
Jens Jefsen Trio
With You In Mind
Gateway Music

The Pawnshop
Preachers
Put A Fork In Me,
I'm Done
Works at Heart
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Sanne Salomonsen
Baby Blue

Jan Rørdam
This

Mantua
Mantua

Noosphere
Winter Limbo

Mermaid Records

Bonfire Music

No3 Music

Numbolic

Birgitte Rode
Soundbranding

Sort Sol
Like A Trance Like

Soleima
NO. 14

MØ
Nights With You

Jytte
Boytoy

Soundbranding.com

Sony

Parlophone Music

Sony

Sony

Sebastian
Sange til drømmescenariet

Annione
Run Baby, Run

Joey Moe
Almindelig

Kerteminderevyen
Godaften Kerteminde!

BASTION
Når vi mødes igen

Egen udgivelse

disco:wax

FLOW

Lost Alien Music

Stine Michel
Blå Time

Monique
Monique's Verden (app)

Linet Mozaik
In Love Again

Kim Larsen & Kjukken
Øst For Vesterled

Exlibris

Monique Entertainment

Egen udgivelse

Medley Records

Thomas Helmig
Saml Det Op

Micky Skeel
Camilla

KIM
Under Pressure

Louise Hart
ikke et hjerte

Sony

Universal

Kimmusic

ArtPeople

Martin Loft &
Aalborg Kidz
En Krammer der Lammer

Playground

Mortensen &
Vesterskov
En Verden Udenfor
Exlibris

Steincke Soundlab

HUSK AT SENDE INFO OM DIN UDGIVELSE TIL REDAKTION@ARTISTEN.DK
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Aksglæde
Næste Sommer

Omdrejninger
S/T

James Rasmussen
En Spillemand

Erik Grip
Det var godt jeg traf dig

Soleima
Cracks

disco:wax

ILK

Mill Music

Gyps Fulvus Publishing

The Bank

The Savage Rose
Woman

Susanne Ørum
Peace Joy Love

Synergy
Synergy

Rocqawali
Sufi Spirit

Target

Vocal Corner

Trond Clements meets
Agami bros.
Blue Juice

Egen udgivelse

Riverboat

Wafande - Se mig i dag
Michael Holbek &
Wafande Jolivel Zahor
(bog)

Erik Grip Sangbog
Erik Grip (bog)

Egen udgivelse

Martin Brygmann
Bates Delight

True Nord
Feel So Nice

ArtPeople

Northener Records

Anne Dorte Michelsen
Under En Åben Himmel
(bog)
Gyldendal

Gyldendal
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Gyps Fulvus Publishing

Musikken spiller bedre,
når der er plus på kontoen.
Giv dig selv en rådgiver,
som kan få musikken frem
i din økonomi.

KREATIVE
MENNESKER
HANDLER
ANDERLEDES
´ AT KUNSTNERE ER SÆRLIGT KOMPLICEREDE
SELVOM DET MÅSKE ER EN KLICHE,
MENNESKER, SÅ ER DET KREATIVE SIND KOMPLEKST, LYDER DET FRA DEN
AMERIKANSKE PSYKOLOG, SCOTT BARRY KAUFMAN.

A F D O RT H E V I N C E N TZ E N
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ER VILLIGE TIL AT FEJLE

For kreative mennesker opstår inspirationen ofte ud af ingenting, og alligevel
kan gode ideer nægte at dukke op, når
der er allermest brug for dem. Det er
bare et af de paradokser, der er typiske
for det kreative menneske, skriver Huffington Post i en artikel om kreativitet.
På baggrund af aktuel forskning fra bl.a.
Kaufman oplistes de valg og handlinger,
der går igen hos kreative mennesker.
»Det er faktisk svært for kreative
mennesker at gennemskue sig selv, fordi deres kreative jeg er mere komplekst
end deres ikke-kreative jeg. Og de ting,
som står stærkest, er paradokserne i det
kreative jeg. Man skal forestille sig, at
kreative folk har mere rodede hjerner,«
siger psykolog Scott Barry Kaufman i
artiklen. Han er fra New York Univer
sity og har brugt et år på at forske i
kreativitet.
Den kreative hjerne
Forskere har endnu ikke kortlagt den
kreative hjerne, men neuroforskning viser, at kreativitet kræver et særligt mix
af kognitive processer, neurale veje og
følelser. På det psykologiske område er
de kreative personlighedstræk også
svære at præcisere, især fordi de er
komplekse, paradoksale og har tendens
til at falde uden for faste mønstre, skriver The Huffington Post. Men der er dog
en række særlige handlemåder, som går
igen hos meget kreative mennesker.
Her er nogle valg som kreative mennesker træffer

SØGER OPLEVELSER
– OG SER PÅ MENNESKER
Psykolog Scott Barry Kaufman forklarer,
at kreative typer elsker at fortabe sig i nye
oplevelser. Deres åbenhed er nemlig en
motor til det kreative output.
»De er observante af natur og kan bl.a.
generere nogle af deres bedste idéer ved at
kigge på mennesker,« siger han. »For mange skribenter er det at se på mennesker
meget vigtigt. De er ivrige observatører
af den menneskelige natur.«
DAGDRØMMER
På trods af omverdenens modstand bruger
kreative gerne tid på at dagdrømme. Og
det understøtter flere studier, der viser, at
dagdrømmeri kan være med til at fordre
den kreative tankegang.
OBSERVERER ALTING
Kreative mennesker ser muligheder i alting og tager konstant indtryk til sig, som
kan føde andre kreative output senere hen.
Det er derfor, mange kreative typer har en
notesbog med sig rundt, så de kan skrive
ideer ned.
SØGER ENSOMHED
Kunstnere og kreative er ikke enegængere,
men ensomhed kan være nøglen til at
komme i kontakt med ideerne. »Du er
nødt til at komme i kontakt med dine indre monologer for at være i stand til at
udtrykke dem. Det er svært at finde ind til
din indre kreative stemme, hvis ikke du er
i kontakt med dig selv og reflekterer over
dit jeg,« siger Kaufman.
BRUGER FORHINDRINGER TIL
AT SE LIVET I ET NYT LYS
»For nogle mennesker kan stor modgang
være katalysator for at se på virkeligheden
med nye øjne, og det er meget befordrende
for kreativitet,« forklarer Kaufman.

»Den kreative proces beskrives ofte som
fejl på fejl, indtil man en dag finder den
ene ting, som holder ved, og derfor skal
de kreative ikke tage nederlag for tungt,«
siger psykolog Scott Barry Kaufman. De
kreative fejler, og de rigtig gode fejler ofte.
STILLER DE STORE SPØRGSMÅL
Kreative mennesker er utroligt nysgerrige
– de vælger generelt at leve et undersøgende liv, også når de bliver ældre, beholder
de en nysgerrig tilgang til livet.
TAGER CHANCER
En del af det kreative arbejde er at løbe
en risiko og skabe ud af ingenting.
ER PASSIONEREDE
Kreative mennesker har tendens til at
være motiverede af indre behov snarere
end ydre anerkendelse. Psykologer har påvist, at selv det at tænke på den personlige
motivation kan være med til at fremme
kreativiteten.
OMGIVER SIG MED SKØNHED
Kreative har ofte en veludviklet æstetisk
sans og nyder at være omgivet af skønhed.
En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet
Psychology of Aesthetics, Creativity, and
the Arts påviste, at musikere har en høj
grad af lydhørhed over for kunstnerisk
skønhed.
SÆTTER TING PÅ HOVEDET
Uforudsigelighed og variation er mere end
noget andet helt afgørende for kreativiteten, siger Kaufman. Kreative kan lide at
sætte tingene på hovedet, opleve nyt og
undgå alt det, der gør livet monotont eller
dagligdags. »Kreative mennesker går efter
at få mange forskellige oplevelser, og ’plejer’ kan dræbe den mangfoldighed,« siger
Kaufman.
Læs mere på www.huffingtonpost.com /
18 Things Highly Creative People
Do Differently
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I FARVER

Foto: Flemming Hjøllund
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Masser af artister og branchevenner lagde vejen forbi DAFs sommerfest
anno 2017. Tak for en skøn festdag i Ingolfs gårdhave og for musikalsk
og artistisk optræden gennem hele festen: DJ Lisa Kaye, Nulle og Verdensorkestret, Soleima og Nick Labajewska, Signe Anderskov fra Cirkaros og
rockbandet Gasoline.
På dagen blev to markante medlemmer hædret som æresmedlemmer:
Nulle (Elith Nygaard Jørgensen) og Henrik Lehmann.
Læs mere om de to æresmedlemmer på side 28
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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

Nulle – Elith Nykjær Jørgensen
er udnævnt til ÆRESMEDLEM af Dansk Artist Forbund
»Nulle, du er den fornemmeste repræsentant for vores fag og inspiration
til en livslang professionel karriere. Dit spil er både underspillet og flamboyant med din distinkte teknik og det samtidig meget runde udtryk på
dine klarinetter. Din legendariske humor smitter af på dit tonemaleri –
og lunheden i dit sind, dit engagement i andre mennesker, i dine kollegaers verdener er brobygning til den tid, hvor du og Poul undersøgte og
kommenterede vores hverdag og samfund i flere DR-programmer. Du
har i år rundet 80, har været medlem af DAF siden 1980 og er stadig nysgerrigt spillende, både i Verdensorkestret og mange andre konstellationer
og i film og TV.
Du er en ener, og det er dybt inspirerende for børn, unge og ganske
voksne.«

Foto: Flemming Hjøllund

Henrik Lehmann
er udnævnt til ÆRESMEDLEM af Dansk Artist Forbund
»Henrik, du har i en lang årrække arbejdet i vores bestyrelse som en
yderst kompetent og specialiseret ener, en entreprenant karakter. Med
vid og bid, humor og galskab har du altid stillet skarpt på de virkelige
historier om artisternes vilkår og muligheder.
Din egen karriere begyndte vel rigtigt i 1980’erne som artist, hvor du
optrådte i det meste af Europa som den ene af onklerne i teater- og artisttruppen ’Die Onkels’. Truppen bragte det vanvittige og komiske element
ind i akrobaternes verden, og I har optrådt på så godt som alle danske festivaler, i Cirkus Arena, Cirkus Himmelblå og i Grønland. Du har lavet
alt fra gadecirkus til Det Kongelige Teater. Som indehaver af Ingolfs Kaffebar og Gæstgiveren på Bornholm sætter du og Malene scenen for hundredvis af artister og skaber anderledes koncerter, hvor kunstnere kan optræde i skønne rammer, hvor alt er tilladt. Som fagperson og solidarisk
menneske er du helt fantastisk. Og så lader du jo ikke en chance gå forbi
for at spørge dine optrædende artister – om de er medlem af DAF, det tager du ellers som en selvfølge!«
Uddrag af formandens tale

ARTISTLOUNGE ONSDAG DEN 11/10
Kom og bliv underholdt, mød dine kolleger og hæng ud til lidt god mad og et godt glas.
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Fra Björks optræden på
Sonar festival 2017.

Foto: Santiago Felipe

TOPMØDE
OM FREMTIDENS
LIVEMUSIK
Ny international livemusik konference
den 27. oktober.
Livemusikken er i rivende udvikling,
både kunstnerisk og økonomisk. Men
hvad byder fremtiden på? Dansk Live
har taget initiativ til konferencen ’Live
Music Summit’ for at være med til at
finde og diskutere svarene på det
spørgsmål.
Med internationale talere sætter
konferencen fokus på de trends der
kommer til at farve fremtidens koncertmiljø. På Live Music Summit
optræder nøglepersoner fra innovative
festivaler som Sónar (ES) og Bonnaroo

(UK). Kommunikationschef Georgia
Taglietti fra Sónar og musikkurator
Robin McNicol fra Bonnaroo giver
deres bud på fremtidens trends for
live events.
Andre keynote speakers på dagen er
bl.a. musiktroldmanden Tony Visconti
og Londons Night Czar, Amy Lamé.
Programmet opdateres løbende. Læs
mere på www.dansklive.dk.
Live Music Summit finder sted fredag
d. 27. oktober 2017 kl. 11-19 i København
og afrundes med en efterfest, showcasekoncerter og netværksmiddag.

VIDERE
I KARRIEREN?
FÅ EN KOMPETENT SAMTALEPARTNER
OM KARRIERE OG PRIORITERINGER
Savner du professionel sparring omkring
valg og muligheder omkring dit arbejde?
Med karrierecoaching kan du komme
bagom det kunstneriske indhold og stille
skarpt på dine prioriteringer.
Dansk Artist Forbunds individuelle
karrieresessions kan give dig et personligt skub til at komme videre med karrieren. I løbet af 6 sessions får du professionel sparring omkring dine ideer og udfordringer.
Skriv og fortæl hvilke problemstil
linger du gerne vil tale om og send
ansøgningen til Rikke Lie Flensburg
rlf@artisten.dk.
Medlemsprisen for 6 sessions er kr. 1.500.
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KULTURMINISTEREN VIL STYRKE
MUSIKSKOLERNE
Musikskoletænketanken har fremlagt resultater og anbefalinger for udviklingen
af fremtidens musikskolelandskab, og nu
vil kulturministeren drøfte anbefalingerne med Folketingets partier.
»Musikskolerne er centrale bærere af
en musikalsk kulturarv og en musikkultur, baseret på aktiv musikudøvelse. Det
er vigtigt i forhold til musikkens plads i
samfundet og fastholdelsen af musikudøvelse som en central kunstnerisk udtryksform,« siger kulturminister Mette
Bock.
Hun mener at musikskolerne spiller en
vigtig rolle som lokale kulturinstitutioner, og peger på at rapporten fra Musik-
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tænketankens viser at musikskolerne er
udfordret. For det første fordi sammensætningen af musikskolernes elever er socialt
skæv, for det andet fordi antallet af elever
– især de små elever under 6 år – har været faldende over en længere årrække.
»Ét område springer for mig særligt i
øjnene som nøglen til at nå ud til flere
med den aktive musikkultur, som findes
på musikskolerne, nemlig samarbejdet
med folkeskolen. Andre mulige tiltag
kunne f.eks. være en fornyelse af den
statslige støttemodel og en styrket uddannelse af musikskolelærere,« siger Mette
Bock.

Rapporten indeholder en hel del anbefalinger, der retter sig mod musikskolerne
selv og mod kommunerne. Ministeren vil
drøfte de mere overordnede politiske perspektiver af rapporten med partierne.
Om Musikskoletænketanken
Musikskoletænketanken blev nedsat i
marts 2016 for at se på musik-skoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne står overfor, og
komme med anbefalinger til et fremtidigt
musikskole-landskab. Rapporten skitserer
11 indsatsområder og en række anbefalinger til fortsat udvikling af musikskolerne.
Læs den her: www.kum.dk

FÅ EN UGES ARBEJDSRO
VED VESTERHAVET I 2018
Du kan nu søge om en uges ophold til arbejde eller inspiration i det store hus ved
Vesterhavet, kaldet Lille Skiveren. Huset
er Jens Otto Krags gamle bolig og ligger
tæt ved vandet og den lille by, Skiveren.
Her er 8 sengepladser og 2 badeværelser.
Til huset hører 18 tønder land, og der er
udsigt til naturen fra alle vinduer.
Dansk Artist Forbund ejer huset sammen flere kunstnerorganisationer og råder
over 8 uger om året.

Søg inden den 1. november 2017
Der er åbent for online ansøgning om
ugerne i 2018. Ugerne fordeles ud fra,
hvornår du sidst har fået ophold – og evt.
lodtrækning ved sammenfald af ønsker
til uger.
I 2018 råder DAF over huset i ugerne: 21,
22, 27, 28, 46, 47, 48 og 49. Opholdet koster kr. 1500 og fordeles efter ansøgning.
Det er muligt at ansøge online via
www.artisten.dk indtil 1. november 2017.

FØDSELSDAGE 1/6 2017 – 31/1 2018
30 år
Karolina Wojtowicz 16/6
Anna Agergaard 27/8
Maja Lykke 7/9
Johannes Starke 8/9
Anna Scharling 29/9
Morten Winther Nielsen 30/9
Elise Reine 9/10
Nuno Catharina Pedersen 17/10
Andreas Dyre Odbjerg 5/12
40 år
Miriam Mandipira 1/6
Rasmus Poulsen 30/6
Rune Kjeldsen 6/7
Signe Anderskov 16/7
Thomas Roos 28/7
Tore Munch 28/7
Isam Bachiri 1/8
Marcus Linnet 2/8
Martin Siebenhaar 4/8
Rune Rask 12/8
Mai Seidelin 14/8
Qarin Wikström 14/8
Lars Gregersen 13/9
Mikkel Schwarz Bøggild 6/11
Peter Düring 7/11
Maja Skovhus 19/11
Mats Madestam 26/11

Maria Berndsen 30/11
Lasse Lyngbo 10/12
Mikkel Jes Mortensen 31/12
Troels Hagen Findsen 27/1 2018
50 år
Klaus Risager 27/6
Anne Herdorf 10/7
Morten Dalsgaard 10/7
Alessandro Starita 10/7
Charlotte Wolfsberg 10/7
Veronica Mortensen 31/7
Tiina Myllykangas 2/8
Erann Drori 7/9
Troels B. Kristensen 10/9
Thomas Carlsen 19/9
Anders Pedersen 19/9
Susanne Dähn-Leach 28/9
Rasmus Salfelt 2/10
Claus Rydskov 3/11
Alex Puddu 17/11
Thomas Duus 19/12
Steen Svanholm 4/1 2018
60 år
Troels Skovgaard 20/6
Birgit Bang 26/6
Kurt Bremerstent 28/6
Kim Rene Rasmussen 12/7

Johnny Runner 21/7
Mikael Fritze 22/7
Hanne Boel 31/8
Joachim Solberg 10/9
Dorte Hyldstrup 12/9
Palle Nielsen 20/9
Tommy Edvardsen 5/10
Henrik Krogh 12/10
Pia De Vos 15/11
Vibeke Berndorff-Nybo 25/12
Jørgen Teller 7/1 2018
Lise Cabble 10/1 2018
Frank Overgaard 15/1 2018
70 år
Frede Norbrink 28/6
Erik Grip 2/7
Anders Koppel 17/7
Annette Klingenberg 28/7
Yvonne Halskov 19/8
Hasse Hjort 20/8
Ole Bundgaard 11/9
Jens Bahnsen 3/12
Erik Ove Andersen 7/12
Brian Patterson 8/12
Thor Backhausen 22/12
Helge Larsen 29/1 2018

75 år
Franz Beckerlee 15/8
Torben Kudsk 12/9
Palle Andersen-Dahl 19/9
Carsten Lund 16/11
80 år
Wladimir Herman 13/6
James Rasmussen 30/8
Karin Koch 15/1 2018
Kim Menzer 15/1 2018
Povl Dissing 27/1 2018
85 år
Christina Duval 16/9

Afdøde
Nicolai Munch-Hansen
Ulla Rasmussen
Peter Svarre
Asta Land Olesen
Katy Bødtger
Nils Poll
Merete Overgaard

Pga. ændret udgivelsesplan, dækker navnestoffet en længere periode.
ARTISTEN

2017

31

L Ø S T & FACTS

LEGATER TIL CIRKUSARTISTER
Ansøgningsfrist den 10/11 2017

Nathalie Kajé's samt Victor Petersen
og hustrus legat
Bestyrelsen for Nathalie Kaje’s samt Victor Petersen og hustrus legat skal herved
meddele, at der vil blive uddelt legater til
trængende personer, der har haft deres
levebrød som markedsrejsende, været til-

knyttet cirkus, omrejsende forlystelsesselskaber og lign. Også personer, der har
været tilknyttet faste etablissementer, kan
komme i betragtning. Skriftlig ansøgning
vedlagt kopi af indkomstopgørelse skal
sendes til advokat Carsten Hove, Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere, Ren-

debanen 13, 6000 Kolding og være fremme senest den 10. november 2017.
Legatuddelingen vil ske i midten af december 2017 og modtagerne vil få særskilt
underretning.
Bestyrelsen

FÅ EN GØGLER I ØRET
Gøglerliv er en ny podcastserie om artister og gøglere i Danmark. I hvert afsnit
kan lytterne komme tæt på en af Danmarks gøglere og få de gode historier om
hvordan numrene bygges op og hvor inspirationen kommer fra.
I dag findes gøgleriet overalt i Danmark
i mange forskellige afskygninger fra trylle- og klovneshows på skoler og institutioner, til gadegøgl over nycirkus, til hospitalsklovne og social cirkus.
Hver podcast er et kort portræt af en ar-
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tist, der både fungerer som enkeltstående
beretning såvel som en lille brik i den
større fortælling om gøglernes arbejdsområde og branche.
Serien af portrætter er sat i gang af holdet bag den nye Gøglerfestival for at styrke
interesse det årligt seminar for artister.
Lige nu ligger der 7 portrætter, og der
kommer løbende nye fortællinger til og
lytterne opfordres til at foreslå hvem de
gerne vil høre en podcast med.

Find gøglerpodcast på goglerforum.dk og
hør de aktuelle fortællinger med
• Søren Brynjolf
• Jørgen Stendal Mortensen
• Steen Pegani
• David Ochoa – David Skunk,
Circus Skunk
• Kurt Flemming – Bakkens Pjerrot
• Tonny Trifolikom – Gøgler og klovn
• Øglegøgleren Sørensen –
Mogens ’Mugge’ Pedersen

MUSIKER

S
E
G
Ø
S

HVOR FINDER MAN EN MUSIKER, DER KAN TRÆDE TIL, NÅR DER MANGLER EN SAXO
FONIST ELLER BASSISTEN MELDER BARN SYG? MUSIKER, DIRIGENT OG UNDERVISER
MADS JAKOB PARSBERG MANGLEDE ET STED, HVOR HAN KUNNE FINDE AFLØSERE TIL ET
BIGBAND ELLER NYE FOLK AT ARBEJDE SAMMEN MED. BEHOVET SATTE HAM I GANG MED
AT LAVE EN APP, DER KUNNE SAMLE OG VISE INFORMATION OM MUSIKERNE.

»Det er svært at overskue, hvem der findes
i musikbranchen, og jeg manglede en ny
udgave af Musikårbogen, når jeg skulle
finde en musiker,« fortæller Mads.
Resultatet er blevet til app'en Musicians
Search, hvor musikere kan lægge profiler
ind og finde hinanden.
Viser musikernes arbejde og kalender
App'en fungerer sådan, at man som musiker opretter en profil, hvor man vælger,
hvilken relevant info, man vil dele. For eksempel kan man angive navn, instrument,
kontaktoplysninger, alder, beskæftigelse,
kompetencer, genre, honorar osv. Derudover indeholder app'en en offentlig kalender, der viser, hvornår man som musiker er
ledig og er adgangsgivende til andre musikapps som for eksempel Live Music Search.

Tidskrævende projekt
Som dirigent, musiker, komponist og underviser er Mads Jakob Parsberg vant til at
arbejde med flere projekter samtidig, men
musikerappen viste sig at være et af de
mere tidskrævende initiativer. Samlet set
har han investeret omkring kr. 50.000 og
brugt 2 år på at realisere appen.
»Jeg gik igang, fordi jeg synes, det kunne være spændende at lave en app. Undervejs har jeg brugt uendelige mængder af
tid, og de timer, jeg har investeret, kan
ikke tælles eller svare sig. Derfor er det
mit håb, at mange kan få glæde af den,«
fortæller Mads.

MADS'
BEDSTE RÅD
til andre musikere, der overvejer at
lave deres egen app
• Hav rigtig mange penge eller
rigtig meget tid.
• Spørg mig til råds.
• Beskriv din app ned til mindste
detalje, i hvert fald hvis du skal
have folk fra Østen til at programmere den.
• Overvej om du selv kan programmere den. Det ville have taget
mindre tid for mig.
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BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG
GODE TILBUD
NY RUDE

og viskerblade til bilen?

20%

RABAT PÅ DÆK,

fælge eller reparation af bilen

Bestil et Shell Card og tank

MED FAST RABAT

10%

17-22
øre

Få 20 % rabat – også på viskerblade i forbindelse med forrudeskift hos Dansk Bilglas.

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/danskbilglas

Læs mere på loplus.dk/quickpot

Læs mere på loplus.dk/shell

Trænger bilen til et

BLIV GODT
KØRENDE

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

SERVICEEFTERSYN?

10%

6%

10%

Pas på din bil og spar penge med serviceeftersyn. Vælg mellem 3 forskellige pakker.

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

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/sds

Læs mere på loplus.dk/silvan

Læs mere på loplus.dk/tectyl

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

ISCENESÆTTELSE OG
PERFORMATIVE PROCESSER
→

Arbejder du med kunst og kultur – og vil du formidle til børn og unge?
Har du lyst til at arbejde analytisk og reflekterende med udvikling af din egen kunst- og kulturformidling?

En aflysningsforsikring
er en forsikring, der dækker hvis et arrange→

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

tilmeld
dig Den Danske Scenekunstskoles diplommodul i ”Iscenesættelse og performative processer”
aflyst Så
i sidste
øjeblik.
som er en del af DDSKS diplomuddannelse i kunst og kultur for børn og unge.

Vi leverer således forsikringer til hele underholdningsbranchen, lige fra

promotion
shows tilmed
diverse
foredrag ogudviklingsvirksomhed
koncerter med nationale
såvel
Vi arbejder
kunstnerisk
som
grundlag for formidling med børn og unge, og du får
lejlighed
til
at
arbejde
med
din
egen
kunstneriske
tilgang
og rolle som kulturformidler.
som internationale kunstnere.

Du arbejder filosofisk og teoretisk reflekterende med formidling af kunst og kultur.

---------------------------------------------------------------Du kan læse mere om vores
30. september - 01. oktober 2017
på
27. - aflysningsforsikring
29. oktober 2017
10.www.dahlberg-aflysning.dk
- 11. november 2017
Se mere på www.ddsks.dk

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

E FTE R- O G
VIDERE
U D DAN N E LS E

Dahlberg
assurance
den og
eneste
udbydersigafover
denne
type
Modulet
giver agentur
10 ectserpoint
strækker
perioden
30.
sept.
–
11.
nov.
med
3
internater
på
skolens
naturskønne
forsikring i Danmark og kan derfor tilbyde en unik og specialiseret
afdeling i Odsherred.
løsning til underholdningsbranchen.

SVENSK CIRKUSRIGGER
GIVER 1-TIL-1
UNDERVISNING I DK
Sikkerhedsworkshop 26. – 27. oktober
Når en luftartist skal optræde på en ny scene, er der
meget at tage højde for. Hver venue har forskellige dimensioner og der skal findes sikringspunkter, der kan
holde både udstyr og artist.
Bliv bedre til at sikre dig i eget udstyr
Den erfarne svenske cirkusrigger Ulf ’Poly’ Nylin giver
en sjælden workshop i Danmark og i løbet af to dage
kan artister i discipliner som rope, slap line, stram line,
tissue, chinese pole få sparring på hvordan de kan arbejde og sikre sig i eget udstyr.
Sikkert cirkus workshop for artister
Underviser: Ulf ’Poly’ Nylin (SE)
Tid: 26. - 27. oktober 2017
Sted: Produktionshuset Dynamo, Finlandkaj 6, Odense
Pris: DAF-medlemmer kr. 800 / ikke-medlemspris
kr. 3200.
Tilmelding sker via www.artisten.dk

Foto: Andreas Bergmann Steen

NY STYRKE TIL
MODERNE CIRKUS
Som noget helt nyt i Danmark, er den kunstneriske arbejdsstyrke nu udvidet med højt
uddannede nycirkusartister. De 8 artister er uddannede fra Akademiet for Moderne Cirkus
og er specialister i en af flere moderne cirkusdiscipliner.
Både publikum og scenekunstbranche har grund til at forvente sig nye præstationer. Med
deres kunstneriske og akademiske baggrund, kan de nye artister være med til at udvikle
dansk nycirkus. Måske med samme fascinerende styrke og fleksibilitet, som den nyuddannede contorsionist Ylva Maia Havndrup, demonstrerer på billedet.
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