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Kære artister
Dansk Artist Forbund fylder 100 år og det kan vi takke jer
engagerende og trofaste medlemmer for. For jeres input,
opbakning og kritik. Vi bestræber os hver dag på at være
en lydhør og konstruktiv organisation, der sætter ind med
debat og handling, når der er brug for nye løsninger på
og omkring artisternes arbejdsmarked og i kulturlivet.
I kvitterer med at vælge fællesskabet og ved at dele jeres
udfordringer og synspunkter, så artiststanden kan lære af
erfaringerne og blive stærkere. I år hylder vi historien
om solidaritet og stiller ind på den fremtid I som artister
allerede i er fuld gang med. Jeres arbejde gør verden større
– og bringer mennesker tættere sammen!
Vi glæder os til endnu flere år – i artisternes tjeneste,
DAFs formand, sekretariat og bestyrelse
#vigørartisterstærkere
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A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

ANTALLET AF OPTRÆDENDE KUNSTNERE ER VOKSET I LØBET AF DE SIDSTE 100 ÅR
OG FAGGRUPPERNE HAR ÆNDRET SIG. MEN OPGAVERNE FOR ET ARTISTFORBUND ER
DE SAMME: AT FÅ KUNSTEN UD PÅ SCENERNE OG SIKRE FAIR BETALING OG ET
KONSTRUKTIVT FÆLLESSKAB I RYGGEN.

Viljen til at skabe løsninger og samle tidens artister om fælles aftaler, løber som
en rød tråd gennem Dansk Artist Forbunds arbejde. I anledning af forbundets
100 år ser vi tilbage over artisternes historie, hvor initiativrige enere er gået sammen for styrke hele artiststanden.
Udviklingen i underholdningsbranchen
og artisternes vilkår er tæt vævet sammen.
For hundrede år siden blev organisationer
og fagforbund stiftet i stor stil, og for artisterne var et stærkt fællesskab et naturligt
alternativ til at stå alene på et voksende
marked.
Lyriske bugtalere, komiske jonglører,
cyklende artister og dansende og tryllende
formænd. Det er en farverig og handlekraftig gruppe af profilerede artister hver
med deres egen karriere, der startede kampen for artisternes arbejdsmarked. Både
herhjemme og på tværs af landegrænser.
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De har arbejdet i ministerielle udvalg og
talt lovgivning og skatteregler imod, når
faggruppen blev klemt af en dobbeltbeskatning pga. artist- eller forlystelseskatter. Eller rejst til Berlin for at forhandle
om udførsel af honorarer i øst-valuta eller
den senere blokering af artister mellem
Danmark og det tidligere DDR.
25 markante artister stifter DAF på deres
stamcafé
Planerne om at samle artisterne i Danmark begyndte på artisternes stamcafé,
Café National, der lå midt i det københavnske forlystelsesliv omgivet af Tivoli,
Palads Teatret og National Scala. Den 20.
februar 1918 lykkedes det at samle ca. 25
artistprofiler og stifte Dansk Artist Forbund. Første opgave var at udarbejde en
standardkontrakt, der kunne gælde alle
artister.

Artisterne optræder på tværs af Europa
Artister fra hele Europa konkurrerede om
arbejdet i Danmark, og lige fra starten er
målet for de danske artister at fastholde
en fælles pris på optræden. Forbundet har
fokus på at adskille amatører fra professionelle for at undgå, at udenlandske artister
pressede prisen nedad. De faglige nyheder
udgives på tre sprog og rapporterer om,
hvor og hvornår scener, varieteer og cirkus søger optrædende.
Første sejr – obligatorisk standardkontrakt
På en international artistkongres i 1921
i Holland fik de to danske forbundsstiftere
samtlige repræsentanter til at anerkende
en ’skandinavisk standard kontrakt’, der
skulle gælde for alle artister der tog job
i Skandinavien. Aftalen blev efterfølgende
udfordret af udenlandske artister og direktører, der holdt fast i deres egne kontrak-
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Willy Torp – startede artistkarrieren
som klischnigger (slangemenneske
med foroverbøjning som speciale) og
blev senere komisk jonglør. Medstifter
af Internationale Artisten Loge i
Berlin i 1901 og stifter af Dansk
Artist Forbund.
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Artistparret Annelise og Kield Brask Andersen startede i 40’erne og optrådte herhjemme og i udlandet – bl.a.
på Broadway i New York og i Albert Hall i London. De gjorde deres entre som et dansende par i det helt store
skrud på eet-hjulede cykler og efter at have smidt robe, høj hat og kjolesæt skiftede de cykel og udførte deres
akrobatiske artistnummer. Medlemmer af DAF i næsten 40 år.

Under navnet La Norma
optrådte Norma Nielsen som
luftartist.

Cafe National overfor Tivoli var
artisternes stamcafe og her lykkedes
det en håndfuld foregangsmænd at
grundlægge Dansk Artist Forbund,
den 20. februar 1918.

Foto udlånt af Cirkusmusset

ter og det førte til, at artisterne valgte at
gå i strejke. Flere sluttede sig til forbundets sag og selvom strejken blev afblæst
efter en måned, blev forbundet styrket af
viljen til sammenhold.
Artister på danserestauranter og i luftnumre
I 1920’erne og 30’erne voksede efterspørgslen efter artister herhjemme. Danserestauranter tilbød underholdning i konkurrence
med biograferne, og her var artisterne populære i pausen mellem musikken. Fremgangen i forlystelseslivet fortsætter, og
dansevarieteerne er på mode både i provinsen og hovedstaden i 30’erne. Også de omrejsende tivoli vil have spektakulære acts,
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og der ses ikke så meget på, hvad en artist
koster, hvis man kan få et luftnummer.
Senere lægger krigen en dæmper på arbejdet og tilsvarende pres på forbundets hjælpekasse. 1948 starter et samarbejde mellem
de udøvende kunstnere, der stadig findes
i dag; Fællesrådet for udøvende kunstnere.
Vilde dyr, TV og sikring
I 1953 melder DAF sig ind i hovedorganisationen LO og op igennem 50’erne arbejdes der på at skabe sikring mod arbejdsløshed. Det lykkedes i 1958, hvor Artisternes Arbejdsløshedskasse slår dørene op. I
1961 indgår forbundet overenskomst med
Danmarks Radio og året efter får justits-

minister Hans Hækkerup vedtaget et forbud mod vilde dyr i cirkus. I de internationale kunstnerorganisationer er der udbredt bekymring for, hvad et massemedie
som tv kan betyde af tabte indtægtsmuligheder.
I 60'erne indtager staten en større rolle
i kulturen og etablerer Kulturministeriet
i 1961 og senere Statens Kunstfond.
Musikken fylder i branchen
Op igennem 70'erne – 80’erne fylder musikkens artister mere og mere i både underholdningsbranchen og i Dansk Artist
Forbund. Skuespillere, revyprofiler, visesangere og populærmusikkens artister har

Viggo Jahn – den eneste
danske tryllekunstner
der har vundet verdens
mesterskabet i trylleri
– F1SM Grand Prix i
1949.

Thomas Helmig, sanger, sangskriver, musiker og producer
debuterede som solist i 1985
og turnerer stadig.
Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Trompetisten Ilse Bronnley med sit orkester. Fra v. Valter
Troelsen, Jørgen Bronnley (DAF formand fra 63 – 66, bl.a.
udpeget af justistministeriet til udvalgsarbejde om optrædendes
engageringsforhold), Bent Nielsson og Jørn Rasmussen.
Foto: John Stæhr

deres faglige anker i forbundet, der i slut
70’erne tæller 600 medlemmer. Siden følger flere sangere og musikere, der også
arbejder solistisk og vil have deres rettigheder håndteret og beskyttet. Ideen om
egentlig artistuddannelse fødes i forbundet, og i 1992 nedsættes et ministerielt udvalg. En artistuddannelse bliver en realitet
som forsøgsordning i 2013.
Stærk ophavsret og rådgivning
Musikbranchen vokser støt op igennem
90’erne, og der er et marked for stærke
frontfigurer og deres præstationer både
live, på radio/tv og udgivet på tidens skiftende teknologier. Artisterne har brug for

mere individuel bistand og forbundet fastansætter den første af en række jurister til
at rådgive i individuelle kontraktforhandlinger. Forbundets medlemstal stiger og
overstiger de ettusinde artister. Staten
etablerer videregående kunstneriske uddannelser som Skolen for moderne dans
og Rytmisk Musikkonservatorium.

eller til at forkorte sygdomsforløb. Ny teknologi gør det muligt for artisterne også
selv at udgive og markedsføre deres kunst,
og det udfordrer aftaler og indtjeningsmuligheder. Artister fra det moderne cirkus
inspirerer scenekunstmiljøet og bliver
sammen med producere, dj's og stand-up
artister nye generationer af faggrupper på
de danske livescene og i forbundet.

Nye faggrupper på scenerne
I de sidste 20 år er artisternes faglighed
også blevet efterspurgt uden for scenerne.
Forbundet har arbejdet med efteruddannelse og aftaler for kunstnerne, hvis kompetencer bruges til at forbedre indlæring
i skolerne, innovation i virksomhederne
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Hvad skal
artisterne
bidrage med
i fremtiden?
A F K A T. S E K J Æ R
Fo to
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I ANLEDNING AF AT DANSK ARTIST FORBUND RUNDER

to

DE 100 ÅR HAR VI BEDT EN RÆKKE KULTURPERSONLIGHEDER SKUE UD OVER FREMTIDEN. HVILKE
FORVENTNINGER OG ØNSKER ER DER TIL DE OPTRÆDENDE KUNSTNERE, DERES PRODUKTION, BIDRAG OG

Kristoffer Rom
Danske Uafhængige Pladeselskaber

PRÆSTATIONER - BÅDE I FORHOLD TIL DEN ENKELTE
FORBRUGER OG TIL SAMFUNDET SOM HELHED.

Vision og drive
»En stærk kunstnerisk vision og drivkraften til at forløse den både kunstnerisk og
kommercielt – også selvom det tager år
tier.«
Og hvordan skal de gøre det ?
»Ved altid at søge mod vedholdenhed,
kunstnerisk eventyrlyst og faglig vide
begærlighed.«
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Anne Skare Nielsen

Fremtidsforsker

og partner i Future Navigator
Britt Bager
Foto: S
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Kulturordfører, Venstre
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Passion og formål
»Jeg vil sige som fremtidsforsker, at det
vigtigste, landets optrædende kunstnere
skal bidrage med i fremtiden, er passion,
skaberkraft og livsglæde. Det er at vise os
alle sammen, at man kan leve sit liv på
andre måder end oppe i sit hoved. Lige nu
ser vi rigtig mange trends i tiden til, at
folk ligesom putter sig ind i deres egen
identitet; i det, de kender, i det, der er
trygt. Men alt, der er spændende og godt
– alle helterejser – starter jo med den konflikt, der er mellem ’det jeg tror’, ’det jeg
ved’ eller ’den, jeg troede, jeg var’ og så
det, der ligger udenfor. Det spændingsfelt
og den konflikt der ligger mellem nysgerrighed og det at skabe sig selv som person,
det har vi rigtig meget brug for. At der er
nogle, der viser os, at passion i sig selv er
et formål, at skaberkraft i sig selv er et
formål, at det ikke altid behøver at skulle
måles i penge eller profit eller at man direkte har brug for det.
Skaberkraft i sig selv er måske hele årsagen til, at vi er på denne her planet. Fra nu
af skal vi alle sammen finde ud af, hvorfor
vi er blevet født, hvad vores formål her på
jorden er, og så skal vi simpelthen turde at
vælge det rigtige for os. Hvis ikke man
brænder igennem med det, man har på
hjerte, så brænder man før eller siden ud.«

Jakob Bjerregaard Engmann
CEO / Teaterdirektør, BaggårdTeatret

Dannelse af hele mennesker
»Vi har brug for kunsten og kunstnere
til at udvide menneskets horisont og perspektivere hverdagen ind i æstetikken,
drømmene og poesien.
Det er kunstnerens fornemmeste opgave at skabe værker, der fordrer dialog,
vækker følelser og sætter rammen for nye
fællesskaber. Tiden løber langsomt fra den
tanketomme underholdning, så ønsker
man en relevans som optrædende kunstner og midler til at udføre sit værk, kræver det stor refleksion om indhold, aktualitet og udførelse. Samtidig spiller kunsten
en afgørende rolle i dannelsen af hele,
gode, robuste mennesker. Jeg ønsker for
fremtiden, at flere professionelle kunstnere tager en uddannelses- og undervisningsopgave på sig. På dette område ligger der
store faglige gaver for kunstnere, og potentielt nye økonomiske landvindinger.«

Levere kvalitet og udfordre
»Vi har nogle dygtige kunstnere og artister, og det skal vi også have i fremtiden.
I min optik er det helt afgørende, at landets optrædende kunstnere bidrager til et
varierende kulturliv, der kan tilbyde alle
danskere noget. Kunstnere skal gøre sig
relevante, række ud mod samfundet og
gøre sig tilgængelige.
Optrædende kunstnere skal også i fremtiden levere kunst af høj kvalitet og stor
variation. Det kan være i store og populære opsætninger, som henvender sig til et
bredt publikum, men det kan også være
de mere nicheprægede opsætninger på de
mindre scener, hvor målgruppen er mere
afgrænset, og kunstens rolle derfor også er
en helt anden.«
Og hvordan skal de gøre det?
»Jeg mener, at de optrædende kunstnere
skal blive ved med at udvikle sig, forny
sig, have en finger på pulsen i forhold til
samfundet, sætte spørgsmålstegn ved samfundet og nutiden og udfordre det eksisterende.
Samtidig har vi en udfordring i forhold
til at brede kulturoplevelser endnu mere
ud på danmarkskortet, så der i endnu højere grad er fokus på kulturelle oplevelser
til børn og unge i fremtiden.«
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Hvad skal artisterne bidrage med i fremtiden?
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Esben Marcher

Nytiltrådt sekretariatschef

for Dansk Live, tidl programchef på SPOT Festival

Katja Holm
Formand for Dansk Skuespillerforbund

Giv publikum næring – og vær med i debatten
»Et nemt svar på spørgsmålet er, at de optrædende kunstnere skal underholde. Men
ordet ’underholde’ kan ofte blive misforstået. Det at underholde betyder efter min
mening ikke at få folk til at grine, eller få
dem til at glemme eller forglemme sig. At
underholde er at spejle eller fremvise. Både
at vække forundring, give publikum næring til at ville forstå, få dem til at reflektere og alle mulige andre afskygninger. Det
er én af grundpillerne i udøvernes erhverv.
Men en anden vigtig opgave er også at
tage del i det omgivende samfund. Vi er
allerede en del af samfundet, vi er ikke et
appendix: vi passer vores arbejde, vi får
børn, vi uddanner os, vi bliver gift, syge og
dør. Det som alle andre gør. Og én af vores
vigtige opgaver er, at tage del i samfundsdebatten og ikke lade os kyse af, at ’kunstnere taler ud fra deres følelser’. Sludder:
kunstnere har erfaring, verdensbegreb,
høj faglig kunnen, højt refleksionsniveau.
Naturligvis skal vi tage del.«
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Røre os og inddrage publikum
»De skal bidrage med nye, store oplevelser, der i en digitaliseret tid stadig rører og
flytter os. De optrædende kunstnere må
ikke have en konserverende tilgang til deres kunst; så får vi ikke det nye publikum
til at opleve det. De levende oplevelser er
og kommer under pres af nye oplevelsesformer og nye tilbud, og i dette landskab
er det vigtigt, at kunstnerne er relevante
og tilgængelige for publikum. Udtryksformerne skal udvikles, og kunstnere skal arbejde med inddragelse af publikum og finde måder at engagere publikum før og efter den egentlige kunstneriske oplevelse.«
Og hvordan skal de gøre det?
»Inden for mit felt, livemusikken, kommer den traditionelle oplevelsesform, koncerten, på et spillested eller til en festival
yderligere under pres i den nære fremtid.
De store internationale navne skal nok
have publikum, men det nye og smalle vil
formentlig opleve denne tendens. Det fordrer, at de optrædende kunstnere finder
nye veje til at bringe deres kunst til publi-

kum på; de skal spejle tiden og udtrykke sig i en form, som det nye publikum
bruger. Det gælder nu, men det gælder i
allerhøjeste grad i en ikke så fjern fremtid. Optrædende musikere har historisk
set utvivlsomt følt sig presset af muligheden for at optage og lagre musik. Siden har de fleste dog omfavnet og integreret albumformatet i det kunstneriske virke. Den teknologiske udvikling
er givetvis accelereret over tid, og udfordringen for de optrædende kunstnere
er i fremtiden at bruge de nye kanaler
– om det så er virtual reality, direkte
streaming af begivenheder eller noget
helt tredje, som vi endnu ikke er blevet
introduceret for.«
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Lizette Risgaard
LO’s formand

Ditte Sig Kramer
Kommunikationschef, Vega
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Fortæl historier – og kæmp
»Det vigtigste … Det er svært at svare på,
men jeg håber, at I vil fortsætte med at
gøre det, I er så gode til; nemlig at bruge
jeres faglighed til at formidle både de lykkelige og de svære historier. Historier, der
rækker ud over scenekanten og rører noget i os gennem jeres musik, skuespil og
øvrige kunstneriske udfoldelser. Historier
der sætter vores liv i perspektiv. I kan på
ganske særlig vis få os andre til at stoppe
op, stille spørgsmål og forstå de ting, der
ellers kan synes helt uforståelige. Bliv endelig ved med det!
Jeg håber, at jeres kunst i fremtiden
kommer endnu længere ud end i dag.
Kunst og kultur giver anledning til masser
af gode snakke, som er med til at samle os
– men nogle gange samler det kun de få,
og det er en skam. Kunst handler om os
alle sammen, og derfor skal vi naturligvis
have alle med.
Og så har I fortsat vigtige opgaver foran
jer. Når det stadig forekommer, at nogen
tilbyder jer to flasker vin i stedet for løn,
når I ikke ved, hvornår I får jeres næste
job og lønseddel, og når I er nødt til at arbejde med noget, der intet har med jeres
faglighed at gøre, for at I kan få hverdagen
til at hænge sammen, ja så er der stadig
meget at kæmpe for. Og det gør vi bedst,
når vi står sammen i fællesskabet, i fagforeningen.«

Alex Ahrendtsen
Kulturordfører, Dansk Folkeparti

Hvad er det vigtigste landets optrædende
kunstnere skal bidrage med i fremtiden?
»Det må de selv finde ud af. Det vil jeg
ikke blande mig i.«

Livemusik og fællesskaber
»Kunstnerisk kvalitet og nysgerrighed er
evigt aktuelt. Vi glæder os i VEGA til at
præsentere den enorme musikalske talentmasse, der formes i disse år blandt de yngre musikere og til at følge de allerede etablerede musikere fremadrettet. Livemusikken har som kunstform en helt særlig
platform til at skabe og omfavne umiddelbare fællesskaber. De fællesskaber efterspørges i stigende grad som et break i en
kompleks, individualiseret og digital tidsalder blandt alle befolknings- og aldersgrupper.«
Og hvordan skal de gøre det?
»Ved selv at komme ud på scenerne og ved
at turde inspirere til fællesskaber.«

Og hvordan skal de gøre det?
»Ved at lade være med at være så venstreorienterede og forudsigelige.«
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FAGFÆ L L E SS K AB ER
G Ø R STÆ R K ER E
NYCIRKUSARTIST SUNNIVA BYVARD OG GØGLER HENRIK RASMUSSEN , DER BEGGE
ARBEJDER I CIRKUSBRANCHEN, VIL FORBEDRE DERES EGNE OG KOLLEGAERNES
FORHOLD. DE HAR HVER ISÆR FUNDET VIDEN OG INSPIRATION I FAGFÆLLESSKABER,
HVAD ENTEN DET HANDLER OM AT BLIVE PRESSET PÅ PRISEN ELLER STÅ ALENE
I ET FAG, DER KRÆVER ENORM OMSTILLINGSPARATHED.
A F SA R A I N D R I O O G D O RT H E V I N C E N TZ E N

ARTIST
FÆLLES
SKABER
Gøglerfestivalen finder sted 15.-17.
juni 2018 i Viborg – seminar for
artister og gøglere den 17/6 kl. 11:00.
Info på www.gøglerfestivalen.dk.
Podcasten Gøglerliv findes på
www.goglerforum.dk eller via en
podcast-app.
Jegindø-gruppen består af Mogens
Pedersen, Tonny Trifolikom, David
Skunk, Søren Visby, Jørgen Stendal
Mortensen, Steen Pegani, Søren
Brynjolf og Henrik Rasmussen.
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I Limfjorden gøder de fællesskabet
Henrik Rasmussen er specialist i at skabe
magiske og intense øjeblikke alene foran
et publikum. Som mimer og klovn gør
han det ofte uden så mange ord. Men når
han skal skærpe sin kunst, opsøger han
kollegafællesskabet. Både for at udfordre
sig selv og hele sin faggruppe.
Hvert år mødes Henrik Rasmussen og
syv andre artister på den stille Jegindø
i Limfjorden for at arbejde sammen, udveksle og blive endnu bedre.
»Jeg har arbejdet solo i 27 år. Det passer
mig fint, men jeg vil nødig undvære et
fællesskab med faglig sparring,« siger Henrik Rasmussen.
Når de otte artister mødes på Jegindø
optræder de for hinanden, viser nye numre og giver ideer og kritik.
»Som omrejsende artister mødes vi tit
kun kortvarigt, hvis vi optræder til samme
event, og der er ikke tid nok til at fordybe
sig sammen. På Jegindø er vi næsten helt
isolerede, så der er ikke så meget andet at
gøre end at fokusere på arbejdet,« fortæller han.

Gøglernes kompetencer skal frem i lyset
Artisterne i den selvbestaltede ’Jegindøgruppe’ nøjes ikke med at inspirere hinanden, forklarer Henrik Rasmussen. Udover
at udvikle egne forestillinger diskuterer de
også arbejdsforholdene for hele gruppen af
omrejsende, selvstændige artister eller gøglere – som gruppen definerer dem.
»Efter vores mening kan historiefortællere, trubadurer, tryllekunstnere, jonglører,
akrobater, klovne og lignende alle kalde
sig gøglere. Vi er cirka 200 i Danmark, og
vi har estimeret, at vi har omkring 450.000
i publikum om året, så vi er egentlig en
ret stor branche.«
Jegindø-gruppen vil have fat i flere
kolleger og opbygge et større fællesskab.
Målet er at styrke faget og gøre gøglernes
kompetencer synlige.
»Det traditionelle cirkus kan fejre 250
års jubilæum i år, men de artistiske discipliner, som vi forbinder med cirkus, har
gøglerne rejst rundt og optrådt med i flere
tusinde år.«

LØN OG FAGLIGHED
Festival og unikt seminar om branchen
Siden 2016 har gruppen stået bag en 3 dages gøglerfestival med tilhørende fagligt
seminar og podcasten Gøglerliv.
»Som faggruppe har vi behov for noget,
der binder os sammen og gør os synlige
som branche Vi er faktisk lidt stolte af
seminarprojektet. Gøglerfestivalen er jo
lavet med succes flere steder før, men det
tilhørende seminar findes kun her,« siger
Henrik Rasmussen.
Seminaret er åbent for alle der interesserer sig for artisters og gøgleres arbejdsvilkår, og her arbejder deltagerne med
spørgsmål som, ’hvad er branchens styrker
og svagheder’ og ’hvordan kan artister indenfor gøglerfaget formidle deres håndværk’.
»Seminaret videregiver ideer og viden,
som kan komme hele branchen til gode.
Og så styrker det fællesskabet i en gruppe
artister, som ellers arbejder meget alene,«
siger Henrik Rasmussen.
Et andet helt konkret tiltag, som Jegindøgruppen har været med til at søsætte, er
podcastserien, Gøglerliv. Her kan lytteren
møde en række artister, der fortæller om,
hvad det vil sige at være gøgler i dag.
»Hvert artistportræt i den serie er en vigtig brik i den større fortælling om vores
branche,« siger Henrik.

Mimer og klovn Henrik Rasmussen
har gennem de sidste 25 år arbejdet med
ordløs kommunikation og komik, både som
Klovnen Tapé og gennem sit arbejde
som foredragsholder og underviser.

Viden og fakta er fremtiden for gøglerne
Henrik og hans kolleger ser gerne nogle
af DAFs ressourcer brugt til at få fat i flere
omrejsende, selvstændige artister og til at
formidle viden om genren videre til offentligheden. Han spår faggruppen af gøglere en bedre fremtid, hvis der kommer
mere fakta om gøglerne og deres særlige
faglighed.
»Vi har brug for at tiltrække mere opmærksomhed til vores faglighed og fortælle hvem og hvor mange, vi er. Jeg håber,
DAF vil støtte vores indsats og bakke op
om de fælles initiativer, som Jegindø-gruppen har startet op.«
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Nycirkusartist Sunniva Byvard
har arbejdet blandt andet på svenske
Östgötateatern, engelske Baseline Circus
og turnerer for tiden med forestillingen Bosch’
Drøm, skabt af fransk/canadisk Seven
Fingers i samarbejde med Teater Republique.

LØN OG FAGLIGHED
I Sverige er de lidt foran
Det er 5 år siden, at Sunniva Byvard optrådte professionelt for første gang som
nycirkusartist. Siden har arbejdslivet budt
på ansættelser med overenskomstløn og
job, hvor hun selv aftaler betalingen. Sunniva Byvard er specialiseret i disciplinen
håndstand og uddannet fra Stockholms
University of The Arts i 2016. Når hun forhandler job, er hendes mål inspireret af et
artistfællesskab i Sverige.
Her står det internationalt anerkendte
svenske kompagni Cirkus Cirkör bag en
database med artister, hvorigennem de formidler artister til firmaer og events. Deres
retningslinjer for arbejds- og lønforhold
har spredt sig og fungerer som et forbillede ud i alle hjørner af det svenske cirkusmarked, og den praksis er med til at højne
standarden på både pris og kvalitet.
»Under svenske forhold kan et honorar
på et event ligge på 10.000 kroner. I Danmark har jeg skullet kæmpe for at komme
nær 3.000-4.000 kroner for det samme arbejde og kvalifikationer,« fortæller Sunniva Byvard.
Vil tale løn med andre artister
I Sverige er nycirkus som kunstform mere
etableret end herhjemme, og derfor har de
også et mere stabilt og integreret system
for aflønning. En af styrkerne ved den
svenske model er, at alle arbejder og lønnes efter de samme standarder. Det princip
vil Sunniva gerne have artistkollegerne
med på i Danmark. Blandt andet ved selv
at bringe snakken hen på løn – det kan
nemlig være lidt svært, har hun erfaret.

»Der har været konsensus om ikke at tale
om løn med kollegaer, men vi har brug for
den gennemsigtighed for at forholdene
bliver bedre. Gennem de samtaler kan folk
få den støtte og sparring, der skal til for at
kræve en aflønning der stemmer overens
med den kvalitet, de leverer.«
Arbejdsgiveren skal opdrages
Samtalen om betaling og kvalitet tager
Sunniva meget alvorligt, og hun har opbygget både argumenter og tålmodighed,
når hun forhandler løn i kortere ansættelser. Her kan arbejdsgiveren finde på at
presse lønforhandlingen med argumentet
om, at Sunniva skal gøre det ’fordi det er
sjovt’ eller ’for at udvide netværket’.
»Arbejdsgiveren ser ofte ikke, hvad der
ligger bag om arbejdet. Selvom selve udførelsen af arbejdet kan ligge på ti minutter,
så ligger der tusindvis af timers træning
og vedligeholdelse bag. Derfor skal og vil
jeg altid forsvare min specifikke pris og resultatet kan derfor ofte blive, at de vil finde en anden, der er billigere. Det kan være
en, der er under uddannelse, eller en der
er i en mere desperat indkomstsituation.
Det presser lønnen, så det er svært for professionelle at leve af det,« siger hun.
Når det er nødvendigt, sørger Sunniva

ARTIST
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for at oplyse arbejdsgiveren om, hvorfor
hun kræver den pris, hun gør, så der kan
komme en større viden om nycirkus og
nycirkusartisters arbejde.
»Det er et stykke frustrerende oplysningsarbejde, men når vi har snakket om
det, møder jeg ofte stor forståelse, fordi det
dårlige tilbud ofte bygger på uvidenhed.
Jeg tager det aldrig med mig, når jeg udfører jobbet. I sidste ende handler det om at
mærke efter og fastholde min holdning til,
hvad jeg er værd.«
Dansk bookingplatform ønskes
Sunnivas artistkolleger udveksler job og
erfaringer i særlige grupper på Facebook,
men der skal en mere organiseret plat
form til for at styrke nycirkusartisternes
arbejdsliv, mener Sunniva Byvard.
»Som organisation for nycirkusartister
i Danmark har DAF stor indflydelse. Jeg
kunne godt tænke mig en gren under forbundet, hvor jurister og professionelle
artister sammen kan skabe specifikke retningslinjer for aftaler omkring nycirkusjobs i Danmark. I mit ønskescenarie skulle der også være en bookingplatform a la
Cirkör Event, der kunne skabe et stærkere
og mere kvalitetssikret samarbejde mellem artist og arbejdsgiver,« siger Sunniva.

Cirkus jobs i Danmark formidler jobs
til danske artister og har ca. 180
medlemmer.
Nätvärket för nycirkusartister
formidler jobannoncer eller søger råd
medlem til medlem. Omfatter ca 855
medlemmer.
Cirkus Cikørs eventdatabase:
www.cirkor.se/en/events_en
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BRUG FORÅRETS
KURSER TIL AT FÅ
ET KREATIVT BOOST

OG AFPRØV NYE ARBEJDSMETODER.
Mød undervisere der deler ud af viden
og redskaber og byg videre på det du
allerede kan. Hvad enten det handler om
skatteregnskab, scenearbejde, fundraising
eller inspiration til at forbedre indsatsen
på de sociale medier, så kan du tage afsæt
i dine egne erfaringer og få ny inspiration.

YOGA
DER STYRKER

FUNDRAISING

– giv kroppen energi og afspænding

– find fondene
og lav den gode ansøgning

Underviser: Iris U. Schneider
10. marts 2018

Underviser: Pernille Skov
9. april + 26. april 2018

LAV DIN EGEN
HJEMMESIDE
i Wordpress
Underviser: Peytz & Co
10. april + 16. april 2018
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FÅ STYR
PÅ SKATTEFRADRAG
– hvad kan trækkes fra?
Underviser: Bent Malinovsky
16. + 23. april 2018

KICK-OFF:
KARRIERETJEK

FORÅR
2018
ORDLØST SPIL
OG HUMOR –
WORKSHOP
MED PAOLO NANI
– iscenesæt dine gode ideer
Underviser: Paolo Nani
14. - 16. maj 2018

Mød de to managers:
Rasmus Damsholt og
Stefan Cristopher Petersen
2. maj 2018

SoMe

#HVORNÅROGHVORDAN
LOGIC FOR
BEGYNDERE
OG LET ØVEDE

Underviser: Camilla Moresco
22. marts + 4. april 2018

– lær at tweake Logic til dine behov
Underviser: Thor Finland
6. + 14. juni 2018

Læs mere om kurserne
og tilmed dig på
www.artisten.dk/
brugDAF/kurser2018
ARTISTEN
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MUSIKERE FOR ÅBEN MIKROFON:

MUS I KKEN
L EV ER
I FL ERE
S L AGS R ADI O
ER RADIO STADIG RELEVANT, NÅR MUSIKERE SKAL NÅ UD TIL
PUBLIKUM? OG HVILKE STATIONER LYTTER DE UDØVENDE SELV TIL?
FIRE ARTISTER VURDERER DAGENS RADIOLANDSKAB OG FORTÆLLER
OM EGNE VANER OG ERFARINGER MED AT OPNÅ RADIOSPILLETID.

’Video killed the radio star’, sang bandet The Buggles engang. I nyere tid har radiomediet yderligere mistet
stjerneglans på grund af barsk konkurrence fra bl.a. streaming og sociale medier. Men radio har stadig
betydning for musikere og for musikken, mener flere medlemmer af Dansk Artist Forbund. Artisten har
bedt fire medlemmer stille ind på deres meninger om radioudbuddet: Både som lyttere og i deres roller
som professionelle artister.
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Foto: Søren Rønholt

Søren Huss tager på forårsturné fra marts,
og i efteråret spiller han i en række kirker.

» JEG BL I V E R IN S P IR E R E T AF ALT,
H VAD JEG H Ø R E R I R ADIO E N «
SØREN HUSS. Sanger, sangskriver og musiker.
»Jeg voksede op uden at høre ret meget radio eller musik derhjemme. Mine forældre havde fem vinyler, bl.a. Kaj og Andreasange. Men jeg og min søster spillede meget. Trompet og klarinet. Jeg begyndte at lytte til radio, da jeg fik kørekort og fik gang
i bilradioen. Og det med radio blev først rigtig nærværende, da
Saybia fik meget spilletid. I løbet af de sidste 5-6 år er jeg blevet
en meget begejstret radiolytter. Jeg bliver inspireret af alt, hvad
jeg hører i radioen. Både af musikken og af taleradio, når man
for alvor dykker ned i nogle emner.«
»Jeg hører meget taleradio, P1 og Radio24syv, når jeg kører på
vejene. Og jeg slår også over på P3 og P4. Med P3 bliver jeg opdateret på, hvad der sker i ungdomsmusikken. Det er meget poppet, men det er en god kanal, der giver nye impulser. Afspilning
af min egen musik er generelt rykket fra P3 til P4. Sidstnævnte
er en mere rolig voksenkanal, som jeg har det fint med. Der er
musik fra mange årtier, og jeg kan lide genhør med gamle klassikere. P4 måtte dog gerne være mere progressiv og spille mere ny
dansk musik.«

»Det sker også, at jeg lytter til klassisk på P2, og når jeg er hjemme, hører jeg P6 Beat via min mobiltelefon. Det er rart med se
riøsitet i dækning af musikken.«
Foretrækker Elkjær
»Jeg har selv været gæst i programmer, og jeg synes også rigtig
godt om, at man bruger musikere som værter. Ligesom jeg foretrækker, at det er Preben Elkjær og Brian Laudrup, der er i tvstudiet, når det handler om Champions League. Det er fint, når
musikere, der har været på landevejen, får mulighed for at tale
om det at lave og spille musik. Det kunne jeg godt være fristet
af selv.«
»Mine indtægter fra radio er en vigtig del af min økonomi.
Men det har været faldende i de sidste par år. Det kulminerede
for ca. fire år siden. Man skulle måske tro, at det toppede i perioden med Saybia. Man skulle måske tro, at det toppede i perioden
med Saybia. Men det var ikke tilfældet,« fortæller Søren Huss.
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Pressefoto: Dennis Morton/Warner Music

Soleima kan lige nu glæde sig over at hendes single ’Low
Life’ er et stort radiohit både i Danmark og i udlandet.

» DR gør meget for dansk musik«
SOLEIMA – alias Sarah Mariegaard. Sangerinde, keyboardspiller og
sangskriver
»Jeg lytter ikke så meget til radio, og det har jeg aldrig gjort. Da
jeg voksede op, hørte vi mest cd’er derhjemme. Nu lytter jeg oftest til radio i biler, og når jeg er i Danmark, stiller jeg ind på P3,
som har vist mod i de senere år. P3 spiller meget alternativ musik. De playlister top 20-hits, men de tager også chancer.«
»Jeg lytter til podcast ind imellem. Bl.a. det amerikanske program ’This American Life’, som er rigtig spændende taleradio.«
»Jeg kan lide P6 og P7. De går i dybden, og værterne interesserer sig for den musik, de spiller. Jeg har selv været gæst i deres
programmer flere gange, bl.a. hos Carsten Holm på P6 Beat. Og
jeg har været med i P3-programmet ’Pladeselskabet’ med Mads
Axelsen. Jeg synes, at DR gør meget for dansk musik. Det er glædeligt, at de vil fokusere endnu mere på den hjemlige musik. Det
betyder især meget for unge navne.«
Kommerciel sværvægter
»Radio er også afgørende for mit virke som musiker. I Danmark
spilles min musik meget på P3, The Voice, ABC og ANR. Det er
især min nye single, ’Low Life’, der er slået an. Den har fået de
kommercielle stationer på banen. ’Low Life’ er også blevet spillet
i Holland, Sverige og Norge, og min musik har fået opmærksom-
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hed af værter på BBC og andre engelske stationer. Den eksponering er utrolig vigtigt for mig som ret nyt navn. Jeg føler ikke, at
jeg har indflydelse på, hvor meget jeg bliver spillet på radiostationer. Det er op til mit pladeselskab og min manager. Jeg kan bare
lave sange, som stationerne forhåbentlig har lyst til at rotere. Og
så håbe, at de, der har valgt at bakke op, også vil gøre det fremover.«
»Jeg tror, at det har en konkret virkning, når P3 spiller min
musik meget. Det lokker publikum til koncerter, og mange kan
synge med på sangene. Så radiospilletid kan blive afgørende for,
hvorvidt jeg får en blivende karriere. Økonomisk er det også vigtigt for mig med indtægter fra radioafspilning. Men hvor stort,
det bliver, ved jeg ikke, da det er så nyt med succesen, at betalingen først venter forude,« fortæller Soleima.

»VI VIL IK K E T IL FRED SST IL L E E T E L L E R AND ET
RADIO FO RMAT«
TOMAS BARFOD. Producer, dj, remixer og trommeslager
»Jeg lytter meget til dab-radio. Det fungerer som en slags baggrunds-lyd, når jeg laver mad eller kører bil. Jeg vælger P3 om
morgenen og P8 Jazz til at skabe hygge. Der er sjældent ligefrem

»J E G STØ DT E FO R N YLI G
PÅ E T FAN TAST IS K
PRO GRAM«

Tomas Barfod udgav soloalbummet
’Paloma’ sidste år. Og hans band
WhoMadeWho har for nylig ud
givet ’Through The Walls’.

Pressefoto

noget på P3, der inspirerer mig musikalsk. Det er klangligt fokuseret på én lyd – frem for god musik. Det burde være mere mangfoldigt. Jeg hører jævnligt P6 Beat, som også har givet spilletid til
mit soloprojekt. Jeg har været gæst flere gange, så den kanal er
jeg glad for. Min egen musiksmag er dog mere mod det elektro
niske, så jeg savner en flow-radiokanal med elektronisk musik.«
»Når jeg kører bil, stiller jeg ind på Radio24syv. Det er tale
radio, og det behøver ikke handle om musik. Det synes jeg, jeg
ved nok om. Jeg bruger også podcast, bl.a. når jeg træner.«

»Jeg har livet igennem lyttet meget til radio. Men i de senere år
har jeg foretrukket netradio. Jeg er bl.a. meget glad for den danske The Lake Radio. De har en ret dejlig og spændende vinkel
på at lave radio, som rækker ud over det gængse. Senest har The
Lake Radio præsenteret deres ’Works for Radio’, hvor de har in
viteret en række kunstnere til at producere lydværker – specifikt
til at blive præsenteret på deres platform. The Lake har med ’freq
out 11’ også samarbejdet med den svenske kunstner Carl Michael
von Hausswolff omkring at lave en lydinstallation.«
Nyt fra N.Y.
»Jeg holder også af online-radioen newsounds.org, som har hjemme i New York. Der kan man høre eksperimenterende musik på
tværs af genrer, og jeg henter det som podcast. Men der er også
mulighed for at høre stationen live. Jeg stødte for nylig på et fantastisk program om komponisten Meredith Monk. Det var tydeligt, at produceren havde et meget tæt forhold til hende – og til
Meredith Monks musik. Det viste sig faktisk i de sidste minutter
af programmet, at tilrettelæggeren havde medvirket som musiker
på flere af Monks værker. Det var meget rørende.«
»Jeg lytter sjældent til P3 og P4 og deres brødre og søstre. Jeg synes, at deres musikprofil virker en anelse topstyret og for smal. I
hvert fald efter min smag. Jeg er derimod blevet glad for at hente
podcasts fra Radio24syv, der jo er en taleradio. Jeg synes, at de giver sig tid til at dykke ned i mange interessante emner.«

Foto: Thor Egil Leirtrø

Fokus på fans
»WhoMadeWho, som jeg er en del af, bliver spillet meget i indog udland, og mine indtægter fra radio er heldigvis ret stabile.
Men jeg fokuserer ikke på dét område. Der er gatekeepers indenfor musik: playlisteudvalg, festivalbookere og medier. Vi har
valgt at fokusere på vores fans. Hvis de kan lide musikken, streamer de den, og de kommer til vores koncerter. Vi vil tilfredsstille
noget basalt i mennesker. Vi vil ikke tilfredsstille et eller andet
radioformat. Vores mål er at lave et godt album. Heldigvis får de
poppede numre også radiospilletid, og vi ønsker selvfølgelig at få
plads på P3. Det betyder rigtig meget, når det lykkes.«
»Med WhoMadeWho opsøger vi primært radiostationer i udlandet. Op til vores nye udgivelse lavede vi endda vores egen
radioudsendelse. Den kunne man høre som podcast og stream.
Men vi fik den også sendt på en del netradio-stationer verden
rundt. Vi nåede cirka 100.000 lyttere på den måde,« fortæller
Tomas Barfod.

MARIA BERTEL. Trombonist, komponist, en del af G.E.K, soloprojektet
Ymers pizza og spiller i duo med den franske guitarist Nina
Garcia m.m.

Maria Bertel spiller i duoen G.E.K.,
som snart optræder med et nyt værk
ved den norske Borealis Festival.
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»JO MERE H E KT IS K V ERDE N BL IVE R,
J O MERE H Ø R E R J E G R ADIO «
THULLA C. WAMBERG. Komponist, sanger, tekstforfatter og kunstner
»Jeg elsker radiomediet! Jo mere hektisk verden bliver, jo mere
hører jeg radio. Jeg elsker den ro, der er omkring mediet. Man
kan danne sine egne billeder samtidig med, at man laver noget
praktisk.«
»Jeg må indrømme, at det ikke så meget er på grund af musikken, at jeg hører radio. Det sker, at der bliver spillet noget fedt,
og så bliver jeg hængende. Hvis jeg vil lytte musik, bruger jeg af
og til Spotify og YouTube. Men ordentlig musik skal stadig høres
på cd eller lp. Jeg er dog meget glad for klassisk musik på P2,
især programmet ’Natsværmeren’ – og især i bilen.«
»Det er spændende, hvis musikere også bliver brugt som
værter og kilder. Så jeg efterlyser flere kulturprogrammer, hvor
kunstnere kan fortælle om deres verden. Den slags har de i
Radio24syv.«

Radiobølgegang på 24syv
»DR virker generelt i defensiven, som om de frygter at miste lyttere, og speed-snakkende radioværter står jeg helt af på. Det er
langt bedre med ildsjæle, der gør noget, fordi de brænder for det.
Den slags kreativitet præger Radio24syv. P4 kunne jo f.eks. præsentere flere nordiske musiknavne som nu den fantastiske samiske sangerinde Mari Boine. Hun har bl.a. modtaget Nordisk Råds
Musikpris. Men vi hører hende næsten aldrig i radioen, og de fleste danskere aner ikke, hvem hun er.«
»Min egen musik er blevet spillet en del på dab-stationer, men
det giver nærmest ingen Koda-penge. Jeg får at vide, at min musik er for speciel til DR’s flader, og at den blander genrer. Men
musikken er bestemt ikke svært tilgængelig, så jeg synes alt det
lytterflade-gejl er noget pladder. Jeg har tidligere haft held med
at få taletid på lokalradioer i forbindelse med udgivelser og koncerter. Det kræver dog et stort benarbejde, og tiderne har ændret
sig så meget, at jeg går ad andre stier i dag,« siger Thulla C.
Wamberg.

Sangerinden Thulla er aktuel
med bandet Thulla’s Merrygo-round og albummet ’Colony
Collapse Disorder’.

Foto: Charlotte B. Grønvold
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WORKSHOPS

For professionelle scenekunstnere

M A STE R C L A S S M E D V O I C E C O A C H PATS Y R O D E N B U R G

Scenisk nærvær foran kameraet og på scenen
→ 23.-24. maj 2018
Patsy Rodenburg betragtes som en af Storbritanniens højest ansete talelærere. Hun
har arbejdet med skuespillere såsom Judi Dench, Ian McKellen, Nicole Kidman og
Daniel Day-Lewis men også internationale politikere og forretningsfolk. Deltagerne
vil arbejde med at opnå mere nærvær og frigøre stemmen i denne masterclass, som
mange har beskrevet som intet mindre end en livsforandrende oplevelse.

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

OG

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

KURSER

S T E M M E B E V I D STH E D

At bruge sin egen stemme til at forme et stærkt udtryk
→ 12.-15. juni 2018
Hvordan bruger vi kroppen og stemmen som et instrument til at styrke arbejdet med
tekst? Gennem øvelser udviklet af Ulrik Barfod og Roy Hart-instituttet stimuleres deltagerne til at bevidstgøre en kropslig læsning af teksterne og finde ind til deres autentiske impuls. Her er en unik chance med en af Europas førende stemmeeksperter.

I M P R O M E D PAT TI STI L E S O G STE E N H A A K O N H A N S E N

Beyond Keith Johnstone - Building Blocks of Scene Work
→ 30. april – 4. maj 2018
Få skærpet dine improvisationsteknikker med dette 4-dages improvisationskursus, opdelt i to workshops. Hvordan forbereder du dig til ikke at være forberedt? Som en af
de fremmeste arvtagere fra Keith Johnstone vil Steen Haakon Hansen introducere
dig til øvelser, spil og teknikker med fokus på at skabe karakterer og opbygge scener.
Patti Stiles, også uddannet af Keith Johnstone, udfordrer de klassiske forestillinger om
improvisation – nogle gange er det bedste ja måske et nej.
______________________________________________________________________________

DIPLOMUDDANNELSER

Kompetencegivende videreuddannelser for hele kultursektoren

A N S V A R F O R K U LT U R E N?

Kulturlederuddannelsen
→ Ansøgningsfrist 1. april. Se mere på www.ddsks.dk
Kulturlederuddannelsen i Odsherred henvender sig til nuværende og kommende ledere
i kultursektoren. Diplomuddannelsen kan gennemføres sideløbende med dit arbejde og
varer 2 ½ år.

V I L D U E N G A G E R E B Ø R N O G U N G E I K U N ST O G K U LT U R?

Formidleruddannelsen
→ Ansøgningsfrist 15. marts. Se mere på www.ddsks.dk
På formidleruddannelsen kan du bruge dine kunstneriske kompetencer som grundlag
for udvikling af kunst- og kulturformidling til børn og unge. Få et bredt praktisk og
teoretisk fundament i børn og unges kreative processer, arbejd med dine finansieringsmodeller og få et diplombevis på din kunnen. Tilmeld dig det kommende modul:
Formidling af kunst og kultur.
Se mere på

W W W.D D S K S . D K
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ER TIDEN MODEN
TIL EN
BRUGERCENTRERET
AFREGNING FOR
STREAMING?
A F J E N S S KOV T H O M S E N, A RT I ST O G J U R I ST I DA N S K A RT I ST F O R B U N D

STREAMING ER KOMMET FOR AT BLIVE. MEN DISKUSSIONEN OM BETALINGS
MODELLERNE FLYTTER SIG I TAKT MED NYE UNDERSØGELSER.
Måden at distribuere og lytte til musik har vendt
op og ned på stort set alt i musikbranchen. Næsten. En god artist med en god sang er stadig dér,
det hele starter. Streaming har medført en vigtig
debat om rimeligheden i betalingen, ikke kun
hvor meget der betales men også om fordelingen
af pengene. Musikforbruget på streamingtjenesterne afregnes i dag efter en ’pro rate’ model. Et
tilbagevendende spørgsmål er, om der ikke i stedet burde afregnes direkte fra lytter til artist – en
såkaldt brugercentreret afregning. Tidligere undersøgelser har vist fordele og ulemper, men hvad
ved vi i dag?
Adjunkt i musikbranchestudier, Rasmus Rex,
har indgående beskæftiget sig med forbrugsmønstre og adfærd på streamingplatforme, og jeg har
bedt ham give en overordnet status på streaming
af musik og den brugercentrerede model. Han har
i flere år forsket i den bagvedliggende data fra
streamingen og ser et behov for en delvis ændring
af systemet.
»Streaming er nu etableret og har vist sig at
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være en bæredygtig forretningsmodel – i hvert
fald på branche og selskabsniveau. For mange artister er det dog fortsat en stor udfordring at få noget som helst ud af de ganske små betalinger, der
afregnes fra streamingplatformene. Så jeg mener,
det nu må være tid til at rette til og ’tweake’ lidt
på modellen, så den bliver endnu mere bæredygtig
for alle involverede parter. Og brugercentreret afregning er ét af de steder, hvor det måske kunne
give mening at skrue. Men det efter min opfattelse
en lille knop, der nok ikke kommer til at revolu
tionere opfattelsen af selve økonomien bag«.
2014-tal viste fordel til lokale artister
Da Rasmus Rex i 2014 kortlagde streamingøkonomien i Danmark, blev rapporten ’Music Streaming
in Denmark’ imødeset med spænding. Streaming
var dengang helt nyt, og ingen kendte potentialet
i den nye forbrugs- og forretningsmodel. På baggrund af data fra den danske WiMP tjeneste kunne Rasmus Rex for det første konkludere, at
streaming er en superstjerneøkonomi, hvor én

procent af kunstnerne står for størstedelen af alle
streams – dengang 70%. Dernæst konkluderede
han, at et skift til en brugercentreret model ikke
ville flytte penge fra de mest streamede til de mindre streamede kunstnere. Tallene viste faktisk, at
den brugercentrerede model derimod – dog i meget lille grad – ville favorisere de mest populære
kunstnere yderligere. Til gengæld ville et skift i
modellen medføre en stigning på 12,5% for top
500 af danske navne. Et par måneder før samme år
kom en tilsvarende norsk undersøgelse frem til
samme resultat som Rasmus Rex. ’Clouds and
Concerts’ – en forskningsenhed under universitetet i Oslo – konkluderede, at en brugercentrerede
model ikke ville flytte penge fra toppen mod midten og bunden, men dog gavne de lokale artister.

Jens Skov Thomsen
– jurist i DAF.

Nu hvor vi skriver 2018, hvad tænker du så om
undersøgelsen fra 2014?
»Jeg tænker, at den var interessant, men at den
nok ikke kan tillægges helt samme vægt i dag.
Man brugte, hvad man havde, men det var et lidt
sparsomt datagrundlag. I hvert fald hvis det skal
sige noget om streaming i 2018. Hele området har
udviklet sig meget, og det er ikke sikkert, at konklusionerne fra dengang er retvisende i dag«.
Hvilke fordele ser du ved at gå over til en brugercentreret afregning?
»Det vigtigste er nok, at man genetablerer forbindelsen mellem lytter og artist. Lyttes der til en be-

stemt artist eller genrer, ved man, at betalingen
går til de rettighedshavere, der skaber det, man
holder af. For både forbruger og artist gør det en
stor forskel.
En del af kritikken fra den brede gruppe af
musikartister er også, at de penge deres musik
genererer ryger i den store pulje og går til Justin
Bieber eller andre store verdensstjerner. Om den
betragtning er korrekt er ikke sikkert, men selv
hvis det er en skrøne, ville den ikke have noget
at leve af. At pengene følger det reelle forbrug betyder meget for følelsen af retfærdighed. Alene af
den grund kan der være en god idé«.
Rasmus peger også på en anden utilsigtet konsekvens af den nuværende pro rate model, der giver
mulighed for snyd i form af automatisk genererede indspilninger, hvorved man kan trække penge
ud af den store fælles ’pro rate’-pulje. Det præcise
omfang af problemet er vanskeligt at fastslå. Men
det ville være en meget dårlig forretning i den
brugercentrerede model, hvor man blot ville få
sine egne abonnementspenge retur, fratrukket
platformens andel, f.eks. Spotify’s 30%.
Ser du negative konsekvenser ved en
brugercentreret model?
»Hvis jeg skal nævne noget, kan det potentielt

MUSIKSELSK AB AFVENTER TAL
Bringer man emnet om streamingøkonomien op i den danske
musikbranche, møder man sjældent fortalere for den nuværende afregningsmodel. Tværtimod har de fleste en opfattelse af,
at en brugercentreret model ville medføre en mere retvisende
og rimelig fordeling mellem artister af indtægterne. Men hvad
siger musikselskaberne?
Direktør for Sony Music Danmark, Henrik Daldorph, er på
det personlige plan og som musikforbruger klart fortaler for
den brugercentrede model:
»Det føles bare mere rigtigt. Den direkte udveksling af ydelser mellem lytter og artist har en stor betydning på et værdi-

mæssigt plan. Du ved som lytter, at din betaling går til dem,
hvis musik du sætter pris på. Det betyder meget«.
Han fortæller, at der også i Sony-regi er lavet undersøgelser,
der dog på linje med de to undersøgelser fra 2014 viser, at en
ændring af modellen ikke nødvendigvis ville medføre en ændret fordeling mellem de forskellige grupper af artister. Så fra
et forretningsmæssigt synspunkt forholder han sig mere neutralt til spørgsmålet. »Før der foreligger mere data, der viser at
den brugercentrerede model reelt vil flytte penge, forholder jeg
mig afventende«.
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PRO RATE AFREGNING: alle abonnementsbetalinger fordeles på det
samlede antal afspillede indspilninger. (Ex.: Hvis artisten Ed Sheran står for 2%
af alle streams på verdensplan, får han en pro rate på 2% af hver lytters betaling,
uanset om denne har hørt Drake eller ej. Udregnes efter at tjenesten har taget sin
andel – ca. 30%.
BRUGERCENTRERET AFREGNING: den enkelte lytters abonnementsbetaling går kun til de artister, som denne lytter til. Udregnes efter at tjenesten har taget sin andel – ca. 30%.
Undersøgelsen ”Music Streaming in Denmark” blev lavet af Rasmus Rex i 2014
i samarbejde med Koda og streamingtjenesten WiMP (nu Tidal) med streamingdata fra august 2013 på den danske WiMP tjeneste.
Se rapport fra paneldebat på SLUSH Festivalen vedrørende den nye finske
undersøgelse: www.musically.com/2017/11/30/user-centric-streaming-payouts/

Nye tal om streaming på vej
Ifølge Rasmus Rex tyder kommende forskning om
streamingøkonomien fra Finland på, at de mest
streamede numre kunne tabe på en brugercentreret afregning. Den finske undersøgelse offentliggøres den 15. februar 2018 (efter deadline, red), men
de første konklusioner blev fremlagt på SLUSH
festivalen af bl.a. det finske musikerforbund, der
sammen med en række aktører har analyseret på
data på brugerniveau direkte fra Spotify. Undersøgelsens kendte konklusioner på nuværende tidspunkt er for det første, at streamingøkonomien
fortsat er en superstjerneøkonomi. Men også at de
numre, der ville tabe mest ved en brugercentreret
afregning, ville være de mest streamede numre.
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Der flyttes med andre ord penge fra toppen af pyramiden ned mod mellemlaget og bunden med en
brugercentreret model. Altså den modsatte konklusion af hvad både Rasmus Rex og den norske
undersøgelse kom frem til i 2014.
Økonomisk analyse mangler
Når den enkelte artists omsætning også afhænger
af, hvilke lyttere man har, er det altså ikke nødvendigvis toppen af hitlisten, der skaber mest
omsætning. I den brugercentrerede model vil indtjeningen – ud over antal streams – også afhænge
af både hvor mange af den pågældende artists lyttere, der er henholdsvis reklamefinansierede gratister og betalende brugere – samt hvor meget
musik de enkelte lyttere lytter til på en måned.
På nuværende tidspunkt mangler der en klar
økonomisk analyse. Hvor stor en forskel vil en
brugercentreret model gøre i fordelingen af pengene? Måske undersøgelsen fra Finland giver et
svar, når den er færdig. Under alle omstændigheder er der mange andre gode grunde end de økonomiske til at afregne brugercentreret. Man fristes til at vende perspektivet på hovedet og spørge, om noget overhovedet taler for at beholde den
nuværende pro rate model? Umiddelbart er det
svært at få øje på. En ting er sikkert: undersøgelsen fra Finland taler for en follow-up artikel i næste nummer af Artisten.

Foto: PR-foto

medføre, at det bliver sværere for udenforstående
at tjekke rigtigheden af de afregninger, der kommer, da der i beregningen skal indgå en ekstra
dimension i datasættet. Kun den med adgang til
data på brugerniveau vil have mulighed for at
sammenholde tallene. Med en pro rate model har
alle streams fra samme tjeneste, territorie og periode samme værdi. Det gør, at man principielt kan
sammenligne udbetalingen per stream på tværs af
udgivelser. Med en brugercentreret afregningsmodel forsvinder denne mulighed, da udbetalingen
varierer fra stream til stream alt efter, hvor meget
musik den enkelte bruger lytter til«.

Rasmus Rex er
adjunkt, ph.d. ved
Roskilde Universitet.

BLOCK
CHAIN
TECH
DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING GØR DET MULIGT FOR FANS
OG MUSIKSKABERE AT UDVEKSLE MED HINANDEN UDEN
MELLEMLED SOM SPOTIFY OG ANDRE TJENESTER. SAMTIDIG
LIDER SPOTIFY UNDER RØDE TAL OG UNFAIR KONKURRENCE
FRA GIGANTERNE YOUTUBE OG FACEBOOK. BLOCKCHAIN ER
DET NYE SORT OG MÅSKE EN DEL AF LØSNINGEN. MEN
TEKNOLOGIEN REPRÆSENTERER OGSÅ EN TANKEGANG, DER
KAN KOMME TIL AT UDFORDRE FÆLLESSKABERNE.

AF SARA INDRIO

Det sidste halvår har ethvert medie med
en smule interesse for IT og data omtalt
blockchain. Teknologien, populært kaldet
kassebogsprincippet, kan åbne for en helt
ny form for aftalegrundlag, hvor der ikke
længere er behov for mellemmænd som
advokater og banker. Overført til musikindustrien ville det svare til, at vi kan undvære mellemled mellem forbruger og skaber så som Spotify, iTunes og lignende.
Om teknologien bider sig fast og hvornår
vides ikke, men i efteråret valgte Björk at
udgive et album beskyttet af blockchainteknologi. Artisten har bedt formand for
Koda, Niels Mosumgaard og Henrik
Leschly, stifter af det uafhængige andels-

selskab for digital distribution DiGiDi, om
at vurdere fordele og ulemper ved de nye
scenarier, som blockchain eller lignende
teknologier kan medføre.
Björk ’first mover’ igen
Den verdenskendte islandske kunstner
Björk er kendt for at være en first mover.
Hun udgav i november 2017 albummet
Utopia, som er sikret af Blockchainteknologi. Det er i pressen blevet kaldt ligeså
banebrydende, som dengang Radiohead
udgav et album til fri download ’for at udfordre de store spillere som Spotify, Tidal
og Apple’. Bj¨örks album kunne købes med
Audiocoin, en form for kryptovaluta lan-

ceret af det britiske firma Blockpool ’med
det mål at decentralisere musikindustrien
til gavn for både brugere og skabere’.
Blockpool har allieret sig med pladeselskabet om at bygge et særligt system, så køberen kan gå på selskabets hjemmeside og
forudbestille Utopia med Audiocoin, Bitcoin eller andre typer kryptovaluta.
Da nyheden kom var en Audiocoin
0,0026 dollars værd. Tre dage senere var
den tre gange så meget værd. Det lader altså til at være en god satsning for udbyderen, men hvordan vil de teknologiske muligheder påvirke musikindustrien?
Niels Mosumgaard mener, at blockchaintankegangen ikke blot kan udfordre de
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kommercielle platforme men alle de fællesskaber, som de mindre artister er afhængige af for at få ordentlige aftaler –
herunder selvfølgelig Koda. Det gælder
ikke kun på streamingtjenester men alle
de mange steder, hvor der bliver brugt og
lyttet til musik i det offentlige rum.
»Artistfællesskaber, hvad enten det er
pladeselskaber eller rettighedsorganisationer, er nødvendige for at lave aftaler, der
kommer flest mulige til gode. Står du som
lille eller mindre artist udenfor de aftaler,
er det svært at forestille sig, at aftalen bliver lige så god uden dem. Som lille spiller,
har du sværere ved at lægge pres på de store. Konsekvensen af en teknologi og tankegang som blockchain uden om de fællesskaber, vi har, kan blive, at hele området bliver svækket.«

Blockchaintankens
fordele og ulemper
Digital musikdistribution er for
længst blevet virkelighed for de
fleste, og med
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NIELS MOSUMGAARD formand for KODA

den følger også forventningerne om en
mere effektiv afregning, når musikken
bliver spillet offentligt.
»Vi kommer fra en analog verden, og i
den har masterfilerne, mekaniske rettigheder haft ét liv og performing rights
(fremførelser i det offentlige rum, red.)
haft et andet. Med digital distribution opdager vi, at vi får brug for at koble de to
ting.« fortæller formand for Koda, Niels
Mosumgaard.
Med blockchain er det muligt at koble
alle de informationer omkring værket
ind i samme datakæde, så der med det
samme sker en forbindelse mellem artist,
skaber, selskab og værk. Det vil blandt
andet kunne imødekomme behovet for
mere og præcis information om rettighedshaverne, som efterspørges af blandt
andet distributører og Koda.
»I nogle situationer ved vi ganske enkelt ikke, hvem der skal have pengene. Problemet for kunstneren bliver her ikke at få penge nok men
overhovedet at få dem, og på den
måde er blockchain et fint værktøj, der passer til moderne distribution.«
Men Niels Mosum
gaard ser også udfor-

dringer i det individualistiske princip,
som blockchain måske vil forstærke.
»Den enkelte rettighedshaver kan få en
illusion om, at de med en teknologi, der
kan skabe unikke masterfiler, kan stå helt
alene. Men så skal man også være sit eget
Koda. Det, mener jeg, er en illusion, for
Koda er ude alle de mange steder, hvor
musikken bliver spillet. Det vil jo være en
helt umulig opgave for den enkelte, hvad
enten det er et pladeselskab, artist eller
musikforlægger,« siger han.
Abonnementer og mikrobetalinger
Spotify og iTunes er veletablerede digitale
platforme med et stigende antal brugere.
Alligevel havde Spotify et underskud på 4
milliarder kroner sidste år. Hos det danske
musikdistributionsselskab DiGiDi, der er
ejet af mere end 4.000 andelshavere, ser
stifter Henrik Leschly skeptisk på de forretningsmodeller, der dominerer musikmarkedet i øjeblikket.
»Lige nu kan man gennem abonnementstjenesterne få adgang til al musik
for 79 kroner pr. måned. Prøv engang at
bytte musik ud med for eksempel sko. Resultatet ville blive, at ingen gør sig umage
med at lave sko. Indtjeningen er konstant,
men fordelingen mellem hvem, der skal
have hvor meget, kan skifte. Den samlede
omsætning kan bare ikke stige, fordi det
er ligegyldigt, om man køber meget eller
lidt musik, så koster det det samme. Der
er stadigvæk mange, der mangler at tegne
abonnement, men når først de også er
med, vil markedet presse priserne nedad
igen. I andre markeder ville man sige, at
sådan kan man ikke drive en forretning.«
I stedet ser Henrik Leschly gerne en radikal ændring i, hvordan vi tænker abonnementer, og blockchain kan godt være en
del af den løsning.
»Blockchain er en måde at håndtere
data på, ligesom man kan sige, compute-

ren er det. Det løser ikke noget i sig selv,
for det kommer an på, hvordan man bruger den. Min vision er en fællesejet blockchain, der kan håndtere mikrobetaling.
I den moderne blockchain kan du lægge
funktioner ind, som kan springe mellemled som Spotify helt over. Vi har stiftet en
blockchain gruppe, fordi en af vores udfordringer er at finde ud af, hvem der vil
bygge sådan en for os.«
Hvor skal forandringen komme fra?
Koda samarbejder med andre forvaltningsselskaber om at finde løsninger, der matcher den digitale udvikling. Koda prioriterer
ikke én enkelt teknologi frem for en anden, men snarere på at løse dataudfordringerne.
»Blockchain peger på en måde at gribe
specifikke problemer an på, som lige nu
måske nok så meget er en filosofi end lige
den eneste teknologiske løsning. Det kan
også være, det bliver noget andet, men
mens vi venter, synes jeg, at IFPI (plade
selskabernes organisation, red.) og forvaltningsselskaberne burde gå sammen om at
finde en registreringsmetode, der kobler
tingene sammen, så pengene kommer derhen, hvor de skal,« siger Niels Mosumgaard.
Samtidig peger han på det, han kalder
den største udfordring for digital brug af
musik lige nu, at der mangler politiske
løsninger på den skæve konkurrence mellem for eksempel Spotify og tjenester som
YouTube og Facebook, som kan gemme sig
bag safe habour lovgivningen, når det
kommer til at betale for brug af kunstnerisk indhold.
»Spotify er en gammeldags musikkøbmandsforretning og minder om TP musikmarked i gamle dage. Forskellen er bare,
at forbrugeren betaler gennem et abonne-

ment i stedet for per eksemplar. Hos YouTube og Facebook hævder de, at musik og
indhold i det hele taget kun er en lille del
af forretningen, og at der ikke er handel
over disken. De vedkender sig ikke, at de
handler med indhold,« siger han.
Fællesskabet bør eje techstrukturen
Henrik Leschly er enig så langt, som
hvad diagnosen angår men peger på
den nye teknologis muligheder for mikrobetaling som en måde at sikre indtægterne
til de, som skaber indholdet. Mikrobetaling på eksempelvis Facebook kan være
med til at løfte mellemlaget i musikbranchen, hvor tallene viser, at skoen klemmer
mest:
»Hvis det i stedet for at være gratis kostede meget lidt, ville det måske kunne
medføre, at en hel masse mennesker, der
leverer indhold, kunne få et indtægtsgrundlag. Vil man skabe arbejdspladser og
vækst, skal det erhvervspolitiske fokus ligge på at lave strukturpolitik og støtte andelstanken. Aktieselskabernes formål er at
tjene penge til aktionærerne, så det er jo
ikke sikkert, de reinvesterer overskuddet«
siger han.
DiGiDi er baseret på andelstanken, og
Henrik Leschly vil gerne skridtet videre og
bruge teknologien til at udfordre giganterne og den måde at gentænke de forretningsmodeller, som de repræsenterer:
»Vi danskere har fælles jernbaner og
motorveje, så hvorfor skulle vi ikke have
et fælles distributionsnet af musik og andet digitalt indhold? Vi snakker meget om
deleøkonomi, men det er som om, at det
er besværet og ikke overskuddet, der deles.
Prøv lige at forestille jer, hvis tjenester
som Uber i stedet var ejet af fællesskabet,
chaufførerne selv? Så ville det være en service både brugeren og udbyderen havde
gavn af.«

Spørgsmålet er, om
ikke også DiGiDi og dets
lige bliver overflødige i en sådan
struktur?
»De store labels er der behov for,
fordi de kan investere i nye produktioner og skabe international opmærksomhed. Vi skal være der, fordi der skal
være et alternativ til dem – et væksthus.
Men det, vi kan være fælles om, er digital
distribution, og det kunne fint være en
statsejet tjeneste – med det forbehold, at
der ikke var en politisk indblanding. Det
ville være i alles interesse. Selv Kodas arbejde ville blive tusinde gange lettere.«
Artisten har bedt IFPI formand og SONY
direktør Henrik Daldorph om en kommentar, men det er ikke lykkedes at få den.
En ressourcetung løsning
Om det bliver staten, et andelsselskab eller
enkelte private investorer, der driver implementeringen af blockchainteknologi
eller lignende, er det i hvert fald sikkert, at
det kræver ressourcer. Heriblandt behovet
for et konstant ekspanderende netværk af
computere og de bruger masser af energi.
Blockchain er opfundet hovedsagelig for
at sikre værdien af kryptovaluta, og det er
det, der kræver mange ressourcer i form
af strøm og databaser. Men ny teknologi
er måske på vej, der kan skille de to ad.
IOTA-fonden, den tyske nonprofit bag
bogen Cryptocurrency, annoncerede i december 2017, at de var teamet op med flere
store teknologivirksomheder om at udvikle ’en decentraliseret datamarkedsplads’.
Dermed er det muligt, blockchain kan blive mere bredt anvendeligt for musikbranchen – med rigtige eller virtuelle penge.

HENRIK LESCHLEY stifer af DiGiDi
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BLOCKCHAIN
BLOCKCHAINTEKNOLOGIEN ER EN NY OG DECENTRAL MÅDE AT OPBEVARE OG UDVEKSLE
DIGITALT INDHOLD. MODELLEN KAN ÆNDRE FORRETNINGSPROCESSERNE I FLERE
BRANCHER - OGSÅ PÅ MUSIKKENS OMRÅDE. BLOCKCHAIN OG TANKEGANGEN BAG BLEV
FØRST INTRODUCERET I 2009. SIDEN HAR ERHVERVSLIVET OG STATEN VÆRET
I GANG MED AT UNDERSØGE TEKNOLOGIENS MULIGHEDER.
AF SARA INDRIO

Sikkerhed i kæde af datablokke
Blockchain er en kæde af forseglede datablokke, der ikke ligger ét sted men i et
konstant voksende netværk af computere,
der tilsammen udgør en database. Hver
blok indeholder en masse data og transaktioner og refererer til den forrige i en ensrettet kæde. Alle kan se blokkenes data og
transaktioner og brugerne har en ’ledger’
(kassebog, red.), hvor bevægelserne fremgår. På den måde kan ingen gå tilbage i en
tidligere blok og ændre indholdet.
Teknologien fungerer uden central kontrol og giver alle kopiholdere i verden det
samme svar på forespørgsler til systemet.
Musik beskyttet med vandmærke.
På musikkens område giver Blockchain
helt nye muligheder for distribution. Med
denne teknik kan musik publiceres med et
unikt ID og en tidsmærkning, som ikke kan
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ændres. Det er en slags digitalt vandmærke, som kan imødekomme de historiske
udfordringer omkring ulovlig kopiering.
Indspilning og rettigheder kobles sammen
I stedet for mange kopier af en enkelt masterfil, der streames eller downloades, er
det den samme masterfil, der hentes hver
gang. Værket eller indspilningen kan gemmes sammen med metadata om rettigheder, hvem der skal have betaling for udnyttelse af musikken og med hvilken fordeling. Her kan oplysningerne ses og verificeres af alle, og det vil blive nemmere at
betale de rette mennesker for det rette
indhold.
Ny håndtering af pengetransaktioner
Blockchain kan også ændre på de monetære transaktioner, som finder sted omkring
et musikværk. Infrastrukturen bag er ba-

seret på ’smart contracts’, programmer
som kan køre i blockchainen og håndtere
pengetransaktioner. Blockchain hænger
nøje sammen med kryptovaluta, en slags
digitale penge, hvoraf den mest kendte
type er Bitcoin. Blockchainbaseret kryptovaluta så som Bitcoin og Audiocoin kan
bruges til mikrobetalinger, hvilket er stort
set umuligt med ’rigtige’ penge, fordi omkostningerne ved transaktionerne er så
høje. Det gør det muligt at tilbyde en ny
slags on demand service, hvor brugeren
kan vælge et værk og med det samme belønne skaberen af det med kryptovaluta.
Sidst men ikke mindst kan blockchain
udelukke mellemleddet i form af
streamingtjenester eller købesites som
iTunes. Dermed undgår man at betale andele til dem.
Kilder: Crunch Network, IDA, Computerworld.

UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Isam B
Smile And Pretend

Hush
Sing

Aksglæde
Fortrudte Fortielser

Tamra Rosanes
Wine Me Up

Claus Hempler
Ride Upon The Storm

Warner

Little Tornado

disco:wax

10.000 Records

Sony Music

School of X
Faded. Dream.

Lis Sørensen &
Mads Björn
Live at Stella Polaris

Martin Brygmann
Bates Delight

Wangel
Reasons

The Nielsen Sisters
Mum & Dad

ArtPeople

Playground

Beckwerk Records

Band Børnebip
Den Sure Dronning Og
Rockbandet

Alice & Me
Christmas As Usual

Maria Montell
Hjertet starter

Elektriske Optagelser

PopGun Records

ArtPeople

Stella Polaris Music

Hush
Sand

Whomadewho
Through the Walls

Little Tornado

Warner

Elektriske Optagelser
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Gasolin
The Black Box (vinyl)

Anderskov Kinetics
Mysteries

Mads Langer
All the Time, Sometimes

Gulddreng
Farvel

Sony Music

ILK

Sony Music

Universal

Peter Peter & Peter Kyed
It’s Wonderful To
Be Alive...
Escho

Jørgen Teller & The
Empty Stairs
Segue Of Mockups
For Your Lunabeing

Soleima
Low Life
Warner Music

Insula Music

Thulla's Merry-goround
Colony Collapse
Disorder

Fjæstad & Hellemann
Bros.
Songs Of Jacob Elk

Dicte + Hempler
Uppers
Stunt Records

Egen udgivelse

MusikGalaxen

Sonic Tool Box
A Space in Time

Marie Frank
Lille Fredag I Provinsen

Jacob Haugaard
Tidsangivelse

True Nord
+N

Julie
Home Again

Excess Records

Gateway

Egen udgivelse

Northerner Records

ArtPeople Music
Publishing
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Hess Is More
80 Years

Nicolaj Wamberg
Icelandic Movements

August Rosenbaum
Vista

Dizzy Mizz Lizzy
Livegasm

Edition Records

Zamberi Records

Tambourhinoceros

Sony Music

Tigertræning
Dragekamp og
Koglekast
Strombolin

EXEC
A Thing of Lights

O/RIOH
This Is O/RIOH Speaking

Tomas Barfod
Paloma

Søren Huus
Midtlivsvisen

Tambourhinoceros

Cech Records

Friends of Friends

A:larm Music

Marie Key
Regn

VETO
I Am Here

MØ
When I Was Young

Sparrow
Silhouettes & Skeletons

D/troit
Soul Sound System

Sony Music

Reset08

Sony Music

Egen udgivelse

Crunchy Frog

Stephan Grabowski
Gå Ikke Blidt Ind I
Natten

Ivan Pedersen
Med Hjertet Udenpå

Dario Campeotto
Spil Nu Din Sang

Michael Falch
Til Grænsen

Dreamlitt

HatTrick Music

Dario Campeotto
Mon Du Har Din
Røde Cykel

Jonas Struck &
Vladislav Delay
Borg McEnroe,
Original Score
Sound by Struck

Gateway

Gyldendal

HatTrick Music

SEND INFO OM UDGIVELSER TIL REDAKTION@ARTISTEN.DK
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Der er et stort intermix, og det
skaber kreativitet i dansen«
		

JULIENNE DOKO, danser og koreograf

Foto: Per Morten Abrahamsen - fra STAFET produceret af Kitt Johnson X-act.
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MODERNE
DANS

BLO MST RER OVER
H E L E V ERDEN
DET ER IKKE KUN I DANMARK MEN OVER HELE VERDEN, AT MODERNE DANS VINDER
FREM. DANSEN ER BLEVET MAINSTREAM OG INDGÅR I SÅ MANGE MEDIER, OG
KUNSTFORMEN TILTRÆKKER TALENTER OG PUBLIKUM FRA ALLE DELE AF SAMFUNDET.
HER FORTÆLLER TRE REPRÆSENTANTER FOR DEN MODERNE DANS OM AT UDVIKLE SIG
MED DANSEN BÅDE HERHJEMME OG I UDLANDET.
A F K AT. S E K J Æ R

JULIENNE DOKO, international danser og
koreograf, født i Den Centralafrikanske
Republik, bosat i Danmark.
Julienne Doko holder sig skarp; både fysisk og ved altid at følge med i, hvad der
sker i den internationale danseverden, hun
rejser i og selv er en del af. Den verden er
nemlig ikke længere kun forbeholdt de få
– den er ikke finkultur eller avantgarde,
den er både det og samtidig meget mere.
Dans er på sin egen måde blevet mainstream og er blevet ’demokratiseret’ gennem forskellige medier og populærkultur.
De sociale medier har gjort dans mere

tilgængelig – klip bliver delt globalt, og de
bliver set af både dansere og ikke-dansere,
der lader sig fascinere af lyd, krop og bevægelse. Alle kan dele, hvad de laver på de sociale medier. Det giver en mangfoldighed
af udtryk og ’stemmer’, der taler til og med
hinanden, fortæller Julienne Doko:
»For mig at se er der et transatlantisk
flow af inspiration og en sammenblanding
af kulturer, der sammen driver den mest
kraftfulde dansekreativitet lige nu. For eksempel har moderne afrikansk dans en
enorm og meget dynamisk moderne scene,
hvor jeg ser en meget stærk, kreativ innovation og kunstneriske udtryk. I virkelig-

heden er afrikansk contemporary dance en
tværnational udvikling af udtryk, der foregår på begge sider af Atlanten i dag. Steder
som New York, London og Paris er indlysende metropoler med et virkelig stærkt
nutidigt kulturliv, men der er også andre
byer, som jeg især forbinder det med, for
eksempel Montreal i Canada, Abidjan i
Vestafrika og Salvador i Brasilien.«
Det moderne sammen med det oprindelige
Julienne Doko rejser overalt i verden og
fortæller, at hun finder inspiration fra
mange forskellige kompagnier, koreografer og artister i forskellige stilarter. Hun
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Den ugentlige personlige jamsession
Julienne Doko tager så mange classes og
deltager i så mange workshops som muligt i alle mulige stilarter, både herhjemme
og i udlandet. Hun forklarer, at det ’holder
én ung’, men det gør også, at man er ydmyg overfor sit fag – for der er altid mere
at lære, og det er aldrig tid at sidde fast i
det, man i forvejen kan. Julienne Doko har
en ugentlig ’creative session’, hvor hun arbejder på nye koreografiske projekter eller
jammer over forskelligt materiale for, som
hun formulerer det, at ’opretholde en
funktionel krop, mens hun udforsker et
nyt ordforråd’.
»For at holde mig opdateret om tendenser i dans er det absolut nyttigt at deltage
i workshops, men også at følge med på sociale medier som Facebook og YouTube.
Det er gode værktøjer til at se, hvordan
tingene udvikler sig på dansescenen. Så
kan jeg følge med i, hvad der for eksempel
sker i L.A. Det gør det muligt at følge med
overalt uden nødvendigvis at være der

to
Fo

nævner en række kunstnere, som blander
moderne dans med traditionelle danse og
forklarer, at det giver et smukt, ekspressivt og rigt udtryk:
»For eksempel er der Akram Khan, der
blander moderne dans med den indiske
dans kathak, Rosangela Silvestre fra Brasilien, der kombinerer moderne danseteknik og bevægelser, der er hentet fra symbolikken i Orixa-dans eller Compagnie
Jant-Bi og Germaine Acogny fra Senegal og
Irène Tassembedo fra Burkina-Faso, der arbejder med afrikansk moderne dans. Også
Zab Maboungou i Canada bruger contemporary dance baseret på afrikanske rytmer
og danse.« Julienne er også inspireret af
mere urbane stilarter, som man finder hos
Rennie Harris fra USA og Compagnie Käfig ved Mourad Merzouki fra Frankrig, der
danser hiphop. Og så er der selvfølgelig
den ikoniske Alvin Ailey fra USA, der er
kendt for at spænde fra både streetdance,
afrikansk dans og den klassiske ballets
elegante spring:
»De skaber alle en fusion af teknikker
og også et nyt synkretisk ordforråd, der
virkelig er overbevisende på grund af deres ekspressive kraft.«
selv. Det er dejligt at se, at der kommer
flere stemmer og flere historier frem –
også globaliserede historier. Der er et stort
intermix, og det skaber kreativitet i dansen,« siger Julienne Doko med begejstring
i stemmen.
Glæden ved at vække noget hos andre
De professionelle sejre falder i flere kategorier hos Julienne Doko. Det umiddelbare er selvfølgelig at arbejde med store navne, danse på store scener eller i opsætninger, tv-shows og musicals. Men hun betragter det også som en professionel sejr at
formå at udtrykke en koreografs vision og
samtidig have et eget udtryk, der skinner
igennem. Derudover er det en meget stor
glæde at have koreograferet noget, som
vækker genklang hos andre – som får dem
til at tænke og føle og får dem til at kontakte hende:
»Som koreograf er jeg altid glad, når folk
føler, at de har connected sig til det, jeg
gjorde eller til mit udtryk – at det fik dem
til at føle noget, eller det vækkede noget i

dem. Det betyder noget, at folk tager sig
tid til at række ud til mig og fortælle,
hvordan de oplevede mit stykke. Noget af
det, jeg husker, er dengang, jeg havde opført mit stykke ’Corps Accords’, der handler om identitets-assertion og kropsaccept.
Bagefter kom en kvinde hen til mig for at
fortælle mig, at hun virkelig kunne relatere til stykket, fordi det mindede hende om
hendes mors identitetsproblemer – en sort
kvinde, der prøvede at skjule, at hun var
sort. Senere skrev to mænd til mig for at
fortælle mig, at samme stykke havde sagt
dem meget – og de var bodybuildere.«
Julienne Doko dansede stykket i en boksering og fremhæver det fantastiske i, at
hendes kunst taler til forskellige mennesker, og at de kan relatere til samme værk
på trods af ganske forskellige forudsætninger.
»Selvfølgelig tæller jeg det også som en
sejr at få mit arbejde valgt eller endda nomineret på festivaler, men i bredere forstand sætter jeg stor pris på at flytte ud i
’internationale rum’ med kunst. Jeg føler,

at jeg får kreative udsyn og inspiration,
hvilket er en absolut nødvendighed for levende kulturliv.«
ALI HAYDAR arbejder som professionel
danser i København, medejer af Equals
Entertainment.
Ali Haydar er en af de yngre, danske dansere, som er på vej frem med fuld fart.
Han holder blikket rettet mod udlandet
men har samtidig en stærk lyst til at skabe sit eget og udtrykke sig selv.
»Jeg vil gerne til USA for at danse, da
der er så mange alsidige genrer og dansere.
Derfor vil jeg gerne derover og lære så meget forskelligt som muligt. De fleste koreografer for musik-artister er også dér, så det
er et godt sted at blive set.«
I europæisk kontekst er det særligt Paris, der tiltaler Ali Haydar. Her finder han
et dansemiljø, der fungerer på lidt andre
præmisser end det danske, fortæller han:
»Paris er også et mødested for urban
dans, og der tager jeg tit hen for at hente
inspiration og give mig selv en udfordring
ved at konkurrere i battles og andre
events. En udfordring jeg ikke mærker så
meget i Danmark.«
Ali Haydar holder sig skarp fysisk ved
at træne hver dag, så han ikke falder i
comfort-zone-fælden, men det handler
også om hele tiden at fokusere på, hvordan man vil udtrykke sig:
»Det handler om at blive ved med at
have noget på hjerte og noget at sige men
også om selv at være kreativ og finde sine
egne tendenser, så man selv kan være med
til at skabe nye veje, folk kan følge. Men
selvfølgelig skal man også være open-minded og udfordre sig selv på nye måder.«
Ali Haydar har sit eget dansekompagni
sammen med en anden, og det giver mulighed for selv at sætte sin stil og selv udvikle koncepter og shows – en lyst der er
blevet stærkere, fortæller han:
»Jeg er et sted hvor jeg gerne vil kreere
mit eget. Jeg har et kompagni med min
partner, hvor vi laver mindre teatershows,
konceptvideoer og så videre. Jeg blev mere
sulten efter selv at skabe det, istedet for at
udføre andres arbejde og vision. Det er
mere tilfredstillende at forme sine egne

ideer og se dem komme til live.«
På længere sigt er det hans drøm og mål
at kunne rejse verden rundt med sin egen
kunst, vise hvad han kan og undervise:
»Et andet mål er at tage på verdensturné
med en musik-artist. At rejse verden rundt
og være på alle de store scener og se nye
byer. Jeg har en stor passion for musik, og
jeg tror, det kunne være en god oplevelse
at være on the road med et hold, der deler
samme mål og interesser som mig.«
På spørgsmålet om der i disse år findes
en dansk stil, som danske dansere tager til
udlandet for, siger Ali Haydar:
»I forhold til urban miljøet har vi et
dansk crew, der hed Out of Control, som
ligesom banede vejen for de fleste af os, og
det er nok den mest danske stil, vi har,
men ellers er det mest danse-stilarter fra
udlandet – Jamaica, USA, Frankrig eller
hvor nu folk tager ud og henter inspiration fra. Jeg ville ønske, at Danmark i fremtiden bliver kendt for sin egen måde at bevæge sig på, men jeg føler, vi er nogle fra
min generation af, som er godt på vej.«
CHER GEURTZE, danser og koreograf.
Født i USA, bosat i Danmark. Blandt
andet stifter af Uppercut Danseteater,
initiativtager til ’Dans i Nordvest’ og
i dag leder af Dansekapellet.
Gennem en lang karriere som danser og
koreograf har Cher Geurtze både flyttet
sig selv og flyttet mennesker: Efter i en
lang årrække at have været en del af både
Dansens Hus og Dansescenen besluttede
Cher Geurtze at flytte blikket fra den etablerede danse-scene og se lidt mere ud til siderne:
»Jeg begyndte at undervise i Nordvest,
og det var en rigtig god ændring for mig.
Kunstnerisk begyndte jeg at kigge på,
hvad vi skulle have på scenen ved at spørge: Hvem har vi ikke repræsenteret? Hvem
har vi ikke i teatret?« fortæller Cher
Geurtze og forklarer, at det i 1999 blev
starten på projektet ’Dans i Nordvest’, som
i dag er en etableret del af Dansekapellet.
’Dans i Nordvest’ er et såkaldt communityprojekt, hvor børn og unge fra det københavnske Nordvestkvarter stifter bekendtskab med dans som kunst- og udtryks-

form. Kvarteret er kendetegnet ved at have
en meget blandet etnisk befolkningsgruppe. ’Dans i Nordvest’ er blevet populært og
har tilmed skabt sammenhængskraft i en
bydel, der har været præget af det modsatte.
»Jeg kunne se at den form for dans, som
kom på scenen skulle have noget på hjerte
med flere slags udtryk. Der kunne være
både urban dance, breakdance, moderne
dans og en fusion mellem dans og teater,«
siger Geurtze og tilføjer, at der åbnede sig
en større verden for hende – der ellers
havde tilhørt det danske dansemiljø i en
meget lang årrække. Hun blev inspireret
af de unge mennesker, hun arbejdede
med, og dansen bed sig fast i både de unge
og bydelen:
»Det udviklede sig. Ved at være i Nordvest med dansen kom jeg ud i et meget
større netværk af publikum og dansere.
Det voksede også på den måde, at vi havde
mulighed for at komme ind i nogle europæiske projekter, hvor vi pludselig kunne
udveksle og samarbejde med andre lande i
Europa.«
At se og blive set
’Dans i Nordvest’ startede som en forening
og en efter-skole-aktivitet men udviklede
sig med årene til at blive noget mere og
noget større. Der blev lavet talentudvikling, og udover dans blev der også undervist i koreografi. På den måde fik unge
kendskab til dans men også til, hvordan de
selv kunne koreografere og udtrykke sig.
For Cher Geurtze stod det klart, at der
blandt de unge i Nordvest både var vilje,
begejstring men også et kæmpe potentiale:
»Du kan se så meget talent her. De unge
har så meget på hjerte. Og derfor arbejder
vi efter en metode, der går ud på både at
se men også at blive set. Det er en cirkulær bevægelse, og begge dele er lige vigtige. Derfor begyndte vi også at lade de
unge arbejde med professionelle dansere
og udviklede i samarbejde med dem forestillinger,« fortæller Cher Geurtze og tilføjer, at der er mange tidligere elever, der i
dag har gjort dansen til deres levevej. Enten ved at videreuddanne sig på de professionelle uddannelser eller ved at skabe deres egne kompagnier eller koreografier.
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Foto: Mikkel Søndergaard Kryger

UPPERCUT DANSETEATER
blev grundlagt af i 1982 af Cher Geurtze og Ann Crosset,
og har siden da haft børne- og ungdomsforestillinger samt
danseworkshops for børn og unge som sit varemærke.
I 1999 lancerede Uppercut det populære ’community dance’
projekt, Dans i Nordvest.

I dag er Cher Geurtze leder af Dansekapellet, som har til huse i det tidligere
krematorium ved siden af Grundtvigskirken. Udover Dans i Nordvest, Uppercut
Danseteater holder 14 andre danseforeninger til samme sted. På spørgsmålet om
hvordan dansen har det i dag, er der derfor heller ikke meget tvivl at spore hos
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Geurtze:
»Moderne dans vokser. Bare i København er
der sket en vækst af samarbejde med spillesteder, events og
festivaler – det sker både i København,
Odense og i Århus. De etablerede scener
åbner sig også op, og der er en vilje til, at
de unge viser deres ting. Jeg oplever i dag,
at de unge tager ejerskab for deres liv og
karriere. Dans er også blevet mere mainstream, og det betyder, at flere folk er
mere interesserede. Det er alle mulige
slags mennesker, der kommer til vores
forestillinger i Dansekapellet,« siger hun.

Dans for 60+ sammen med
Det Kongelige Teater
Alligevel har hun ikke glemt det spørgsmål, hun i sin tid stillede sig selv, nemlig:
’Hvem har vi ikke på scenen?’. Det har betydet, at Cher Geurtze har kastet sig ud i
at danse med en helt ny aldersgruppe,
nemlig folk på 60+. Og det er ikke standarddanse men hiphop og moderne dans,
hun byder dem op til:
»Vi har haft tre større opsætninger med
ældre på Dansekapellet og på Operahuset.
Vi lavede et samarbejde med Det Kongelige Teater og Det Kongelige Kapel. Det
startede egentlig med at være et projekt,
men tilbagemeldingen var, at de ældre
gerne ville have, at det blev noget fast –
ikke bare et projekt. Det har også betydet,
at vi pludselig får en ny publikumsgruppe
ind hos os. De ældre er interesserede og
spørger deres undervisere ’kan vi komme
og se dig?’ Pludselig får de øjnene op for
danseforestillinger.«
Cher Geurtze oplever, at der er stor
fremdrift og en opblomstring af dansen i
Europa, der er en stor åbenhed, som til
forskel fra tidligere også udvisker skel
mellem kunstformer:
»Traditionelle institutioner er blevet
mere åbne og vil gerne byde de unge op
til samarbejde på nye måder. Det er meget
positivt.«
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SPAR PENGE
PÅ FERIEN med LO Plus

10%

5%

I 2017 sparede medlemmerne af LO Plus mere end 5 millioner kroner
på deres ferierejser. Som medlem af Dansk Artist Forbund har du også
automatisk adgang til de attraktive LO Plus rabatter. Så husk at bruge
LO Plus næste gang du køber din ferierejse.

4%

9%

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

Se alle rabatterne på www.loplus.dk

Hent LO Plus App’en og få dit medlemskort
på mobilen.
Send en sms med KORT til 1999.
Det koster alm. sms-takst.
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SÆ T P R I S E N FO
AT TALE OM PENGE OG FORHANDLE OM PRISEN PÅ SIT EGET ARBEJDE ER EN
UDFORDRING FOR MANGE. ALLE ARTISTER HAR DERES EGEN STIL NÅR DER SKAL
TALES OM PENGE, MEN DE FLESTE KAN BLIVE BEDRE TIL AT FORHANDLE.
A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

Når nye opgaver eller samarbejder skal
starte, skal samtalen om pengene også tages. Nogle artister foretrækker en løs snak
om emnet, mens andre starter ud med at
fortælle, hvad prisen er på deres kunstneriske bidrag eller optræden. Som forhandler i Dansk Artist Forbund hjælper Malene
Andersen hver uge artister med at sætte
pris på deres arbejde. Hendes råd er at tage
pengesnakken alvorligt.
»Som artist skal man forhandle mange
gange i løbet af karrieren. Det gælder om
at finde den form, der giver flere penge og
en bedre fornemmelse i maven.«
Hver kunstner finder sin egen måde at
tale om penge på, fortæller hun, men der
er to forhandlingsstile, der er ret typiske:
den direkte og den afventende.
Den afventende forhandler
Vil helst vente på at udspillet om økonomi kommer fra den anden part. Tænker på
snakken om honoraret som noget der kan
give en dårlig stemning, eller står i vejen
for snakken om forventninger og indhold.
Forhandlingsstil: afslappet – signalerer at
»det med pengene er noget, vi finder ud
af«.
Den direkte forhandler
Bringer selv spørgsmålet om betalingen på
banen og starter med selv at melde ud
hvad honoraret eller betalingen er. Er ofte
vant til at forhandle og spørger ind til
hvilken økonomi der er i projektet.
Forhandlingsstil: handlingsorienteret
– signalerer at betaling er en vigtig del
af arbejdet.
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Begge måder kan have fordele, forklarer
Malene og fremhæver ikke en forhandlingsstil frem for en anden. Men hvis
modparten opfatter det som om, at pris eller indhold vejer tungere, kan det svækker
det samlede ’produkt’. Derfor rådgiver hun
medlemmerne til at koble begge sider af
arbejdets værdi sammen.
Det betaler sig at blive god til pengesnak
En god forhandling kræver forberedelse og
øvelse, men der findes ikke en facitliste.
Det handler om at finde en form man har
det godt med, og som passer til ens egen
personlighed. Og det kan betale sig at bruge tid på at blive god til at tale om penge,
forklarer Malene Andersen. »Det er vigtigt, fordi det øger din værdi som artist og
giver dig mere kontrol og ansvar for din
kunstneriske karriere. Har man først prøvet det et par gange med succes, bliver det
blive nemmere og sjovere for hver gang.«
Hvad er det vigtigste, når man skal
forhandle ?
»Det vigtigste er, at man er klar og tydelig.
Man skal kunne sætte ord på værdien af
sin optræden og sætte en pris. Selve samtalen og kommunikationen kan være forskellig alt efter temperament, men budskabet skal være klokkeklart.«
Er det bedre at få en anden til at forhandle
for sig?
»Hvis man er dygtig og glad for at forhandle, så når man oftere sit mål, når man
selv forhandler, fordi man selv kender sine
styrker bedre end andre. Omvendt kan det

R D I T A R B E J DE
give god mening at lade andre forhandle
for sig, hvis man er utryg ved en forhandling, eller man ikke bryder sig om at tale
om pris.«

Malene Andersen hjælper artisterne tale om penge ud fra denne model
Forberedelse
• At tale om værdien af egne præstationer
og sætte kroner og øre på arbejdet starter med mental forberedelse
• Gennemgå forhandlingsforløbet
• Find ud af hvad der er en realistisk pris
• Afklar hvor langt du vil gå
• Hvor er smertegrænsen, vil du gå på
kompromis eller evt. give rabat?

Under forhandlingen
• Sæt ord og pris på din værdi
• Beskriv hvad det er for en værdi du
giver med dit arbejde
• Brug forberedte argumenter og bliv
på egen banehalvdel – husk at nogle
arbejdsgivere ikke ved så meget om
kunstnerisk arbejde
• Sig prisen og forbliv rolig selvom modparten ikke siger ja med det samme.
• Giv tid og vær beslutsom – og tag ikke
forhandlingen personligt

Har du brug for hjælp til din
forhandling?
Kontakt juridisk afdeling i Dansk
Artist Forbund på 33 32 66 77.
ARTISTEN
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METOO
YOUTOO
THEYTOO
HETOO

AF SARA INDRIO

DEBATTEN KØRER ALLESTEDS I MEDIERNE, OG STØVET LADER IKKE TIL AT VILLE LÆGGE
SIG, EFTER #METOO RULLEDE IND OVER DEN ENE KUNSTNERISKE BRANCHE EFTER DEN
ANDEN. KVINDER SOM MÆND STILLER SIG PÅ HVER SIDE AF EN DEBAT, DER MED RETTE
UDFORDRER DE RELATIONSKULTURER, VI ALLE ER MEDSKABERE AF. ØVELSEN ER IKKE AT
GØRE DET TIL EN SKYTTEGRAVSKRIG, MENER FORSKER
Mira C. Skadegård forsker i diskrimination ved center for social eksklusion og læring (SEAL) på Ålborg Universitet. For
hende giver #MeToo anledning til et paradigmeskifte i, hvordan vi tænker køn og
samspil mellem dem. Hun ser det som en
naturlig og nødvendig udvikling, at der
kommer et opgør med den diskrimination, kvinder er udsat for både strukturelt
og i form af mere eller mindre belastende
chikane eller overgreb blot på grund af deres køn. Men for at undgå en skyttegravskrig i debatten er det meget vigtigt, den
også foregår uden for massemedierne og
mellem mennesker, siger hun.
»Tendensen er, at man koger det ned til
mænd mod kvinder – det er det ikke. Det
her er også et problem for mandekønnet,
som over en kam bliver positionerede som
skiderikker. Det bliver mange mænd stødt
af. Vi skal indgå i en nuanceret dialog:

42

ARTISTEN

2018

MIRA C. SKADEGÅRD.

hvordan skal vi forholde os til hinanden og
møde hinanden på en ligeværdig måde?«
Få mænd gør det mange gange
Undersøgelser viser, at det er få mænd, der
krænker mange gange. Ofte handler det
om magt og magtmanifestation. Og ifølge
Mira C. Skadegård er det også her, skoen
trykker, når der er kommet så voldsomme
modreaktioner på #MeToo.
»Mange mænd reagerer meget voldsomt
på begreber som feminisme eller en kampagne som #MeToo, kan vi se. Det gør de,
når deres magtposition er truet, men også
fordi de er en del af en historisk kontekst,
som legitimerer deres adfærd,« siger Mira
C. Skadegaard.
Men de mænd, der opfører sig sexistisk,
har ikke nødvendigvis tænkt på sig selv
som sexister. Når vi hænger den enkelte
ud, glemmer vi den historie og de ram-

mer, som gør det normalt at handle på en
bestemt måde, siger hun.
»Der er en kontekst, som skaber racister
og sexister, som engang har været historisk anerkendt, og det er nok så meget
den, vi skal gøre op med som den enkelte
krænker. Engang var det ok at have sex
med små børn og helt anset, at kvinder
ikke havde stemmeret. Det er det ikke
længere, fordi vi har lavet indgreb, som
var strukturelle for at ændre på det, og det
har haft indflydelse ned i de møder og interaktioner, vi har med hinanden.«
Vi skal passe på med nye barrierer
mellem kønnene
100 franske kvinder i showbiz har på foranledning af Katherine Deneuve underskrevet et åbent brev, hvor de udtrykker
bekymring for, at mænd vil ’stoppe med
at lægge an på kvinder’ efter #MeToo. Den

13. januar i år tog filosof Anders Fogh Jensen i et interview til Deadline den tyske
sværvægterfilosof Kant til hjælp i forsøget
på at forsvare ’et klap i måsen’. Med tabet
af det, mente han, ryger friheden i hænderne på puritanismen. Så langt vil næstformand i Dansk Artist Forbund Asger
Stenholdt ikke gå, men for ham er det vigtigt, at der ikke opstår nye, unaturlige barrierer mellem mænd og kvinder, og det
kræver en dialog om, hvordan vi gerne vil
have samspillet skal se ud i fremtiden, siger han.
»I stedet for at være tavse skal vi som
mænd tale, når vi ikke ved, hvad vi skal
sige. Ellers får vi de der kønsblokke. Jeg
kan jo i hvert fald sige, at jeg ikke synes,
det er ok at krænke nogen. Men det går op
for mig, at jeg ikke har noget stort sprog
omkring det. Jeg vil gerne lære noget om
dig, kvinden, og gennem det også noget
om mig, manden, fordi jeg gerne vil bevare kontakten mellem kønnene.«
De mænd, som ikke er krænkere, bliver let
sat over én kam i debatten, mener Asger:
»Der har været nogle magtfulde mænd,
som er blevet hængt til tørre, og som også
skulle hænges til tørre. Men vi er også
mange mænd, som er blevet ligeså overraskede som alle andre, og vi har svært ved
at komme med i de fora, der er på de sociale medier. Vi vil gerne i dialog, vi vil
gerne forstå, hvad det er for en kultur, det
her kommer fra.«
De brancher der producerer rollemodeller har
et særligt ansvar
Udgangspunktet for en konstruktiv dialog
kønnene i mellem er til dels at anerkende,
at kvinder som gruppe generelt stadig er
diskriminerede alene på grund af deres
køn, siger forsker Mira C Skadegård.
»Det handler om lige adgang til løn, barsel, stillinger og så videre. Men også bittesmå ting, der opstår i interaktioner til daglig, kan være et udfald af diskriminerende
holdninger. En mindre andel af mænd er
sexistiske og handler som om, at kvinder
er mindre værd. I alle tilfælde bliver de heteronormative, patriarkalske strukturer
ikke legitime af, at de er der og har været
der historisk.«
I nogle lande, som for eksempel Sverige,

»Når der er så stor overvægt af mænd i en
branche, som der er i musikbranchen, må
vi gå ud fra, der er tale om kønsdiskrimination. Med mindre der er en forklaring
på, at kvinder, fordi de er kvinder, er dårligere til at spille musik. Men vi ved i dag
fra forskningen, at der ikke findes forskelle på mænd og kvinder, der kan begrunde
diskrimination af kvinder i fag eller lignende.«

har de udvidet rammerne for, hvordan
man definerer diskrimination til at omfatte den daglige tale og sprogbrug. Da ordet
’negerkonge’ blev taget ud af Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe, vakte det megen
kritik i Danmark. Diskrimination af kvinder handler ikke kun om at råbe grimme
ting på gaden eller at begå voldtægt, men
at anerkende at vores syn på køn generelt
påvirker seksuel adfærd, siger Mira Skadegård, og her kan underholdningsbranchen
gå i spidsen, fordi den udsender billeder på
rollemodeller for andre.
»Hvis vi portrætterer kvinder og mænd
på bestemte måder, bekræfter og legitimerer vi også det, de ikonbilleder står for.
Som afsender – både kvinder og mænd –
af de roller stereotype mænd i skovmandsskjorte og kvinder i push up og høje hæle
spiller, bør man hver gang tænke: kan vi
gøre det på en anden måde?«
Asger Stenholdt er enig så langt, at kulturbrancherne står for de store sanseligheder.
Så meget desto mere kræver det, at de, der
arbejder i feltet, er afklarede omkring det:
»Det ansvar, der hører sammen med at
have magt, skal være klokkeklart. Især dér
hvor de seksuelle signaler er til stede for
fuld skrue, som de er i vores brancher,« siger han.
Er den rytmiske musikbranche gået fri?
Den rytmiske musikbranches kvinder i
Danmark har været forbavsende stille.
Dermed ikke sagt at der ikke foregår diskrimination af kvinder i musikbranchen,
siger Mira C. Skadegård.

Det kræver sin kvinde at være
i mandeklubben
Næstformand i DAF Asger Stenholdt er
selv musiker og har ikke oplevet seksuel
chikane på musikarbejdspladserne.
»Det har med køn at gøre, når vi ser på,
hvorfor der ikke er flere kvinder at vælge
mellem i musikbranchen. Men de få der
er, kan, så vidt jeg har set, være rimelig
grove i munden og fint spille med på den
der bold, der ruller i ’mandeklubben’. Det
kræver det nok.«
Derfor er det også vigtigt, at et nej kan
være et nej, uden det har betydning for
karrieren.
»Ét er som mand at blive truet på sin
karriere, noget andet er ens krop, ens køn,
hele en selv. Så kan man ikke bare sidde
tilbage og sige, ’nå, det job fik jeg ikke, der
var nok en anden, der var kvalificeret’.
Nej, for virkeligheden er, at der nok var en
anden, der blev ydmyget eller misbrugt i
stedet for mig.«
Herhjemme har der været en modreaktionen startet af mandlige komikere, som
hedder #HeToo. Kulturpersonligheder som
Martin Krasnik og Ole Bornedal har forsvaret kampagnen. Chefer og kulturpersonligheder har måttet forlade deres stillinger efter anklager om seksuel chikane og overgreb. Blandt dem personligheder som
Zentropas direktør Peter Ålbæk og modefotografen Mario Testino. Peter Ålbæk er dog
tilbage igen, idet Arbejdstilsynet, trods beviselig ’chikane og mobning’, fandt det tilstrækkeligt, ’at Zentropa har sat fokus på
problemet’. Redaktionen vil gerne påpege,
at der også finder seksuelle krænkelser af
mænd sted. I følge forskningen er omfanget dog forsvindende lille til sammenligning.

ARTISTEN

2018

43

AN E R
OG
							
ARTISTERNES FORMAND,

LENA BROSTRØM HAR DE

OPTRÆDENDES FAGLIGHED OG
ARBEJDSVILKÅR ØVERST PÅ
LISTEN OVER FREMTIDENS
OPGAVER.

Lena Brostrøm har været
formand for Dansk Artist
Forbund siden 2007 og er
den 18. formand i rækken.
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STØ R R E
K ENDEL S E
F L ER E
FA KTA
4 SKARPE OM
FREMTIDENS ARBEJDE FOR ARTISTERNE
Hvordan skal artisternes organisation
arbejde for artisterne, når nu de har så
mange muligheder for selv at styre deres
rettigheder og karriere?
Det er altid en god idé som kunstner at
tage et solidt greb om egen karriere. Det
er dog ikke altid nemt at stå i et forhandlingsforløb alene. Markedet udvikler sig
lynhurtigt, og det samme gør det optimale
resultat af en forhandling dermed også.
Hvad skal man som artist være opmærksom på, og hvad kan man egentlig tillade
sig at forlange og forvente af samarbejdspartnere? Som organisation har vi viden
og fagfolk, der arbejder på relevante og
ambitiøse mål for den enkelte forhandling. Uanset om det er en større eller
mindre sag.
Og så egentlig ret basic – at være her,
lytte, følge trends og behov hos medlemmerne.
Hvad er de vigtigste sager, du som
formand vil gå i spidsen for?
Jeg vil altid stå op for medlemmerne og
deres faglighed og fag. Deres naturlige ret
til at opnå ordentlig betaling for deres arbejde. At faget bliver anerkendt bredt som
en sektor på lige fod med andre sektorer.
Være med til at nedlægge faste fordomme
dog uden at splintre magien. Mange øn-

sker, at kunstnere skal være tydeligere i
samfundsdebatten, og at kunstnere skal
tie og holde sig til faget. Kunstneren har
ansvar for sin kunst og formidling af denne. Kunstneren er også individualist, hvorfor det er håbløst at høre fordomme om,
at ’kunstnere er venstreorienterede, griske,
taler om penge, er på røven, selvglade,
elendige debattører’. Det er min fornemste
opgave at modsvare fordomme om kunstnerne, omforme dem og vende dem til noget konkret – noget at arbejde med i den
moderne verden – hvor der er flere og flere, der arbejder ’atypisk’.
Og så er der diversitet og mangfoldighed. Vi skal blive bedre – alle sammen
– til at kigge os omkring og vælge både
dygtige mænd og kvinder i vores brancher,
når vi ansætter, når vi skal hyre musikere
til bands, når vi arrangerer kurser og netværksmøder, eller når vi skriver om og illustrerer vores arbejde. Vi er meget opmærksomme på det i dagligdagen, og der
er brug for gode rollemodeller. Og så har
#MeToo kampagnen inspireret til, at vi
også inden for vores kunstneriske områder skal have udarbejdet nogle code of
conducts til inspiration for samarbejder
mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.
Nogle vi alle kan få lyst til at bruge og
reflektere over.

Hvad ville du ønske at der allerede var
fundet en løsning på?
Digital økonomi. ’Cirkulær økonomi’
burde betyde, at flere kunstnerne skal
tjene mere på digitalt salg af deres musik.
Vi har ikke forhandlingsret overfor
streamingtjenesterne. Men musikselskaberne må lade den gunstige udvikling i
branchen komme kunstnerne til gode og
lade penge glide den vej også.
Noget andet er, at der er gået rigtig lang
til med at overveje, hvordan techgiganterne skal bidrage til betaling af det danske
indhold. Kom nu politikere. Platformene
har en massiv indtjening på formidling af
det populære, danske indhold. Der skal
stilles krav til og lovgives om, hvordan de
skal dele nogen af deres mange indtægter
her i landet.
Hvilke opgaver bliver de vigtigste
i fremtiden?
At få artisternes ideer og drivkraft endnu
længere ud i verden. I samfundet og verdenen som helhed har vi brug for kunstnernes idérigdom.
Et mantra i DAF er at få mere fakta,
data og analyse omkring hele det kunstneriske område i Danmark. Der er forventninger til kunstneres arbejde fra alle sider,
men for lidt viden. For nationalt at kunne
lave ambitiøse prioriteringer omkring uddannelse/efteruddannelse, kunst og kultur
i alle hjørner af landet, så skal vi vide noget om hvem, hvor og hvordan. Det gør vi
ikke i dag. Vi mangler et samlet analyseapparat. Det er uambitiøst – og lige stik
modsat af hvorledes man gør i resten af
Norden.
Og så er det vigtigt at få fremskyndet
en revision af den nye dagpengelovgivning, så den helt urimelige omregning af
honorarmodtageres indtjening, der giver
en meget lav sats, kan blive ændret. Det
var netop ikke meningen, at folk med ellers pæne indtægter nu ender med urimelig lav udbetaling bare grundet deres indtjeningsform. Vi presser på, for at den revision fremskyndes.
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NYT DAGPENGESYSTEM
RUMMER FLERE
– MEN SATSERNE
FORSKELSBEHANDLER
ARTISTER OG ANDRE PÅ DET KREATIVE ARBEJDSMARKED,
HAR LÆNGE EFTERSPURGT ET DAGPENGESYSTEM, DER PASSER
TIL ET TRAVLT ARBEJDSLIV UDEN FASTE ANSÆTTELSER.
EFTER ET STØRRE REFORMARBEJDE ER DET NYE SYSTEM I
FULD FUNKTION I SLUTNINGEN AF 2018. MEN HVAD ER DER
AF FORDELE OG ULEMPER FOR ARTISTERNE, OG HVOR VIL
ARTISTERNES FORBUND OG A-KASSE SÆTTE IND FREMOVER?
A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

Et retfærdigt system man kan stole på.
Anerkendelse af artisternes arbejde. Mere
moderne regler. Sådan lød Dansk Artist
Forbunds overordnede ønsker, da Dagpengekommissionen i 2014 gik i gang med at
rette op på et meget udskældt dagpengesystem.
»En attraktiv arbejdsløshedsforsikring
skal være retfærdig og til at forstå. Den
skal være der, når man får brug for det og
ikke fyldt med regler, der fører til, at artister og andre bliver straffet for at arbejde.«
Ordene kommer prompte fra Dansk Artist
Forbunds arbejdsmarkedskonsulent, Dorthe Korfitzen, når hun bliver spurgt om,
hvad forbund og a-kasse har lagt frem for
kommissionen og de udvalg, der har arbejdet for de ikke-fastansatte lønmodtagere.
Et mere moderne forsikring mod arbejdsløshed har længe stået på opgavelisten hos Dansk Artist Forbund og Artisternes a-kasse. Efter 4 års politisk arbejde
skal det nye dagpengesystem stå sin prøve. De fleste ændringer er allerede trådt
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i kraft eller gør det senere i år, og hvor
godt ender det nye dagpengesystem egentlig med at blive for artisterne?
»Der var nødvendigt at arbejde intensivt
med at give plads til artister i det ny dagpengesystem. For vi var klar over, at de
helt særlige regler, vores faggruppe tidligere var omfattet af, formentlig ville blive
taget ud. Med de nye regler kan artister
fortsat forsikre sig mod arbejdsløshed. Det
nye system indeholder til og med forbedringer på en række punkter, men desværre
også elementer der betyder, at det ikke
altid kan betale sig at arbejde, som ellers
var det politiske mål med reformen. Dette
gælder i øvrigt ikke kun artister.«
Plads til artister og deres indtægter
En af fordelene ved det nye system er, at
der er plads, forklarer Dorthe Korfitzen.
Både til artisterne og deres indtægter.
»Det vigtigste ved det nye dagpengesystem er, at de udøvende kunstnere fortsat
kan være forsikret mod arbejdsløshed. Det

betragter vi i sig selv som en sejr, for det
var ikke givet på forhånd. Der bliver bedre
plads til flere former for indtægtsgivende
aktiviteter, og indkomsten fra al beskæftigelse vil i udgangspunktet give rettigheder
i systemet,« lyder hendes vurdering.
Hurtigere ind i systemet
En anden forbedring som 2018 bringer er,
at artister, der har mistet dagpengeretten
eller skal have dagpenge for første gang,
kan optjene dagpengeret hurtigere end
i dag. Helt konkret kræver det 12 måneder
med en indtægt på ca. 228.000.
»Det er positivt, at artisterne hurtigere
kan genoptjene retten til dagpenge, noget
som tidligere kunne tage lang tid for en
del artister.«
Omregningssatsen, der bruges til at omregne honorarer til timer, bliver også markant sat ned. I fremtiden vil et honorar på
2000 kr. svare til ca. 17 timers arbejde mod

at når perioden med supplerende dagpenge er udløbet for et medlem vil selv et
kort job på et par timeres varighed betyde,
at man risikerer at miste dagpengene for
hele måneden.
»Vi er meget ærgerlige over regler, der
straffer kunstnerne for at arbejde og holde
sig selv aktuelle. Det strider mod både fornuft og reformens intention,« siger Joan
Kristensen.

ca. 8 timer i dag, så honorarlønnede vil
hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge igen.
De ændrede regler kan gøre det attraktivt for flere artister at forsikre sig mod
arbejdsløshed. Dorthe Korfitzen opfordrer
interesserede til at se nærmere på de nye
vilkår.
»Artister, som tror de ikke passer ind
i en a-kasse, kan bliver overraskede og måske få mere sikkerhed med de nye regler.
Til sommer er de endelige bekendtgørelser
og vejledninger på plads, og Artisternes
a-kasse kan vejlede hver enkelt artist, om
det giver mening at genoptage forsikringen.«
Honorarlønnede kan ende med meget
lav dagpengesats
Men det nye dagpengesystem har også vist
sin bagside. En ændret måde at udregne

størrelsen på dagpengesatsen kan føre til
en meget lav dagpengesats til nogle a-kassemedlemmer. I Dansk Artist Forbund har
der allerede vist sig eksempler på en barsk
konsekvens af den nye måde, som dagpengesatsen bliver beregnet på. Mindstesatsen
er afskaffet, og derfor er der i princippet
ingen nedre grænse for, hvor lille en dagpengesats kan blive, fortæller Dorthe
Korfitzen. Det er både medlemmer med
A-indkomst og honorarlønnede, der har
genoptjent retten til dagpenge, som bliver
ramt af denne problematik, og derfor har
den høj prioritet i Dansk Artist Forbund.
»Det er meget kritisk, at der ikke er noget minimum for dagpenge, som er det,
folk skal leve af. Vi har fremlagte indtil
flere regnestykker, der viser hvordan problemet opstår. Så sent som i december sidste år lagde vi konsekvenserne frem for
beskæftigelsesudvalget på Christiansborg.
Men der har i første omgang ikke været
tilstrækkelig politisk opbakning til at ændre på dette.«
I Artisternes a-kasse følger afdelingsleder Joan Kristensen også nøje konsekvenserne af den ændrede dagpengeberegning.
»Det ser pt. skævt ud, og det skyldes den
lave omregningssats. 2018 vil vise, i hvor
høj grad fordelen ved hurtigere genoptjening bliver overskygget af dagpengesatser,
der er så lave, at de er svære at leve af,«
siger Joan Kristensen.
Udover dagpengesatsen er artisternes
forbund og a-kasse også bekymret for de
forringelser, der følger med nye regler for
supplerende dagpenge. De forventes at
træde i kraft 1. oktober 2018 og medfører,

Arbejde skal være tilladt i dp-systemet
Artisternes a-kasse og Dansk Artist Forbund vil fortsat kæmpe for at ændre de
lave dagpengesatser, den for lave omregningssats og de uhensigtsmæssige regler
for supplerende dagpenge, forklarer Dorthe Korfitzen.
Det handler om at fjerne de forhindringer for artisternes arbejde, som systemet
giver.
»Vi synes helt enkelt ikke, at der skal
være økonomiske benspænd forbundet
ved, at medlemmer påtager sig et arbejde.
Det er hverken rigtigt eller retfærdigt. De
senere års dagpengereformer har pustet
fornyet luft ind i et dagpengesystem, men
så længe det ikke i alle tilfælde kan betale
sig at arbejde, er arbejdet ikke slut. Og den
problematik er desværre ikke løst tilfredsstillende i det nye dagpengesystem.«
Stemmer i med flere fagforbund
Dagpengesystemet er dog ikke kun problematisk for artisterne. Det politiske arbejde
har vist, at mange andre faggrupper også
har arbejdsmønstre og indtægtsformer, der
er anderledes, end de lønmodtagere som
systemet er designet til.
Dansk Artist Forbund har arbejdet sammen med andre faglige organisationer
både indenfor og udenfor det kunstneriske
område og i LO, som DAF er medlem af.
Det giver mening at alliere sig med flere
fagforbund og med LO for at få en større
stemme ind i det politiske arbejde, slutter
Dorthe Korfitzen
»Det er klart, at så stor en reform skal
følges tæt, og indtil videre kan vi da også
konstatere, at de problemer, vi allerede nu
påpeger, også bakkes op af mange andre.
Der er fortsat brug for, at vi arbejder sammen om at følge udrulning og konsekvenser af de nye dagpengeregler.«
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GENERALFORSAMLING
2018
Kom til generalforsamlingen i Dansk
Artist Forbund og mød kollegerne.

På dagen skal der stemmes om rammerne for forbundets rettighedsforvaltning, regnskabet bliver fremlagt
og der vælges suppleanter til bestyrelsen.
Generalforsamling onsdag
den 23. maj kl. 17.

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 15. marts 2018
Yderligere info og ansøgningsskema på gramex.dk

• Formandens beretning
• Regnskab og gennemsigtighedsrapport
• Anvendelse af midler fra kollek
tive forvaltningsorganisationer
• Valg af kritiske revisorer og suppleanter til bestyrelsen
Sted:
Dansk Artist Forbund
Dronningensgade 68, 4.
1420 København K.
Alle medlemmer modtager en direkte indkaldelse. Mere information
findes på www.artisten.dk/Nyheder/
Generalforsamling-2018

ARTISTLOUNGE
ONSDAG DEN 14/3
Kom og bliv underholdt, mød dine kolleger og hæng ud til lidt god mad og et godt glas.
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MUSIK G I V E R E T GO DT HELBR ED
Musik har en positiv indflydelse på vores fysiske og mentale helbred, uanset
om vi spiller musik selv eller blot er
ivrige koncertgængere. Det viser en ny
undersøgelse fra AAU og SDU.

sundhed ved Syddansk Universitet. Det er
sjette gang, Institut for Folkesundhed gennemfører denne folkesundhedsundersøgelse, men det er første gang, undersøgelsen
indeholder spørgsmål om musik.

Der er en klar sammenhæng mellem at gå
regelmæssigt til live-koncerter og at have
et godt fysisk og mentalt helbred. Det viser
en undersøgelse af danskernes sundhedsog sygelighedstilstand, som 14.265 personer har deltaget i. Bag undersøgelsen står
professor i musikterapi Lars Ole Bonde fra
Institut for Kommunikation og Psykologi
ved Aalborg Universitet og seniorrådgiver
Ola Ekholm fra Statens Institut for Folke-

– At koncertgængere rapporterer om et
godt helbred kan hænge sammen med flere ting. Mange ved fx præcis, hvilke musikere og komponister der taler til deres
krop og sind, eller hvilke klassiske værker
de føler sig opløftede eller positivt anfægtet af at lytte til. Når man går til live-koncert, får man både en personligt engagerende oplevelse og en mulighed for at dele
den med andre. Live-koncerten kan forstås

som et tilbagevendende ritual, man deltager i for at bekræfte sin identitet som et levende menneske, fortæller Lars Ole Bonde.
Undersøgelsen peger også på, at danskerne
generelt mener, at musik kan bidrage til
et godt helbred. Halvdelen af dem der deltog i undersøgelsen bruger selv musik til
sundhedsfremmende formål som fx at forbedre deres humør eller koncentrations
evne. Samtidig viser undersøgelsen, at
mennesker, der selv synger eller spiller
musik dagligt, rapporterer om et godt
helbred.
www.aau-cph.dk
Kilde: Ritzau

FØDSELSDAGE 1/2 – 31/8 2018
30 år
David Njri Dieu 5/3
Emil Wilk Røhrmann 8/3
Mark Falgren Petersen 14/3
Kristian Gintberg 1/4
Alexander Linnet 29/4
Daniel Thorup 5/4
Linette Damsted 6/5
Rikke Østergaard 12/5
Michael Thomas 15/5
Eivind Øverland 18/5
Karlis Auzins 20/5
Louise Maria Søderlind
Kjølsen 31/5
Sine Andersen 7/6
Jeppe Høi Justesen 8/7
Miriam Ariana Monnet
Kielberg 9/7
Karen Marie Aagaard
Ørsted / MØ 13/8
Kasper Staub Larsen 21/8
40 år
Jakob Wielandt Schiøth 20/2
Mads Enggaard Jørgensen 27/3
Jakob Bro 11/4
Lars Søgaard 15/4
Engelina Larsen 22/4
Line Marianne Sørensen 23/4

Jeppe Federspiel 26/4
Bjarne Kalhøj 27/4
Adam Aldridge 27/4
Morten Deurell 10/5
Brian Risberg Clausen /Bryan
Rice 29/5
Anna Kiuttu 1/6
Ida Seidelin 28/6
Thomas Vendelboe 11/8
Sarah Hepburn 26/8
50 år
Ann-Louise Mathiesen 16/2
Henrik Christensen 18/2
Liv Skotte 3/3
Michelle Sanders 4/3
Jakob Dinesen 6/3
Sune Martin Joensen 18/3
Steen Rasmussen 27/3
Helene Gjerris 10/4
Ella Moray Williams 27/4
Henrik Trenskow 16/5
Peter Bom 22/5
Lars Hartvig 3/6
Allan Larsen 27/6
Sofie Guillois Larsen 10/7
Mads Westfall 19/7
Nicoline Siff Møller 19/7
Betty Gregers Arendt 24/7

Jacob Rønne 11/8
Lene Siel 21/8
60 år
Niels Lyfeldt 2/2
Vanja Santos 25/2
Sussi Andersen 11/3
Helga Søsted 18/3
Jennifer Skov 3/4
Bjarne Sandborg Jakobsen 7/4
Kirsten Breum 8/4
Nina Gladkowa Johansen 6/5
Michael Lind 7/5
Line Gaardmand 10/5
Ole Wennike 15/5
Bo Bjerregaard 28/6
Anne Dorte Michelsen 17/7
Lis Damm 28/7
Carsten Bo Jensen 5/8
Jan Glæsel 21/8
70 år
Hanne Ilkjær 11/5
Malthe Nielsen 1/6
Børge Jensen / Børge Biceps 4/6
Annisette Koppel 29/8
Mona Larsen 31/8

75 år
Leon Wernblad Svendsen 12/2
Hallstein Bjørnbak 15/2
Senius Seth Højerslev 27/2
Gitte Rex Grønborg 12/3
Ahmed Rahmani 15/5
Peter Belli 19/6
Kurt Dahl 27/7
Gerda Toft 6/8
Lis Kauczki 18/8
80 år
John Seidel / Little John 22/8
85 år
Norma Elvius 29/4
Afdøde
Bodil Miller Jørgensen
Teddy Edelmann
Allan Julius Nielsen
Jens Okking
Line Gaardmand
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L Ø S T & FACTS
»JEG GJORDE MIG UMAGE«

Foto: Jeppe Michael Jensen/Scanpix

Skuespiller JENS OKKING var medlem af Dansk
Artist Forbund fra 1990 og aktiv i forbundets
bestyrelse. Her mindes han af journalist og digter
Kristen Bjørnkjær, der bl.a. husker, hvordan Jens
Okking i 1966 startede et af landets første kulturhuse Trinbrættet, i dag kaldet Vestergade 58,
i Aarhus.

subURBAN
DANCE FESTIVAL
12. TIL 19. MAJ

Jens Okking var utrætteligt stædig, men når man er fortrolig
med livet i en provinsby, skal man ikke undervurdere den betydning, det havde, da han pludselig spillede en stor trumf ud, som
gav bonus hos byrødderne: Selveste Preben Neergaard kom til
byen og støttede projektet. Vestergade 58 var en realitet med flere små scener, et kunstgalleri og et jazzspillested. Hans private
lejlighed i komplekset blev et administrativt hovedkvarter med
folk ind og ud ad døren hele tiden, kunstnere og journalister.
En dramatiseret novelle af Frank Jæger blev opført med unge
Kaspar Rostrup som instruktør som noget af det første. På spillestedet Trinbrættet fik nogle af dette lands store rockmusikere som
Anne Linnet, Lis Sørensen, Thomas Helmig og Steffen Brandt hen
ad vejen frit spil og spillerum. Men da var naturtalentet Jens Okking allerede videre i den efter danske forhold fantastiske karriere
som skuespiller uden uddannelse snart landskendt og -elsket.
Alt det med Vestergade 58 er i dag næsten glemt og i hvert fald
overskygget af de snesevis af roller, han siden har haft på film, i
tv-serier og på teaterscener. Han havde ingen problemer med at
skrue sig ind på en hvilken som helst rolle stor eller lille, og hvis
han ville, kunne han tage ejerskab til en hvilken som helst scene, han optrådte på, men var også disciplineret nok til at være
passende afdæmpet, når det fordredes. Han ville ikke stjæle billedet, men fik det alligevel.
Den mange gange prisbelønnede Jens Okking blev engang
spurgt om noget i retning af, hvad der var hemmeligheden
bag hans succes. Han svarede med de enkle, mindeværdige ord:
»Jeg har gjort mig umage!«
Teksten er et uddrag af nekrolog bragt i Information 22.01.2018

International festival for urban dance med forestillinger,
workshops, battles, pop up’s, seminar og masterclasses.
• Compagnie Käfig v/Mourad Merzouki, Frankrig
• S.I.N.E Crew, Vietnam
• Ducky Kim og Letzdance, Sydkorea
• MYSELF UK, All Women Crew, England
• Uppercut Danseteater, Danmark
• Vincent Warrin, BMX artist, Frankrig
Koreograf Anastasija Olescuka skaber en community dance
forestilling til festivalen i samarbejde med komponisterne Henrik
Goldschmidt og Mathias Friis-Hansen, musikere fra Det Kgl. Kapel,
professionelle dansere og unge fra foreningen Dans i Nordvest.
Følg med på subURBAN DANCE FESTIVAL på Facebook og hjemmeside
www.surburbandancefestival.com
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GØGLERSEMINAR 17/6
SY M P O SI UM
O G RESI DEN S
F O R DAN SERE
I M AJ OG JU N I
Dansere af enhver slags uanset alder eller
genre inviteres til at udveksle erfaringer
og styrke fællesskabet i det tværgående
projekt Danske Dansehistorier.
Danske Dansehistorier 2018
Symposium på HAUT i København
den 5. – 6. maj 2018
& Residens på Vestjyllands Højskole
den 10. – 15. juni 2018

Vær med til at sætte tal på danske artister
På det årlige gøglerseminar i Viborg kan alle bidrage med fakta om gøglernes
arbejdsområde og dele viden med kolleger og fagfolk fra branchen.
Hvor mange gøglere arbejder rundt om i Danmark?
Hvem er de, og hvor mange forestillinger står artisterne for?
Seminaret samler artister, som arbejder solo eller i små ensembler med
opsøgende børne- og familieforestillinger. Scenekunstnere, eventfolk
og undervisere er også velkomne.
Alle artister og interesserede er velkomne
Der er gratis adgang og program og tilmelding findes på
gøglerfestivalen.dk/seminar. Transportstøtte kan søges.
Seminar for gøglere og artister den 17/ 6 kl. 11–17
Sted: Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg

Bag projektet står fire kunstnere i det danske dansemiljø, der vil styrke dansen som
kunstform. En af initiativtagerne, Carolina
Bäckman forklarer:
»Vi oplever, at det danske dansemiljø
kæmper med økonomisk usikkerhed, korte ansættelser og en generel mangel på
stabile strukturer. Gennem ’Danske Dansehistorier’ håber vi, at vi som kunstnere
kan lære hinanden at kende udenom disse
stressende forhold, dele og sammen formulere vores historie – som fortid, nutid og
fremtid.«
Begge arrangementer er gratis – dog et
mindre tilmeldingsgebyr til residenset.
Følg med på www.hautscene.dk

Foto: Lise Kokholm/cirkusfoto.dk
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SÆT X
VED 27. MAJ

SMP – Sorteret Magasin Post

ARTISTER PÅ TOPPEN
Vi fejrer artister i 100 år – og viljen til at stå sammen og styrke
branchen. Det sker søndag den 27. maj, så sæt gerne x.
Dagen starter med et topmøde kun for artister, efterfulgt af et
gigantisk brag af en fest for alle artister og gæster fra musik,
cirkus og scenekunst.
Artister og branchenetværk bliver inviteret direkte.

Jeres arbejde gør verden større og det skal vi fejre – med hundredvis af artister. Så reserver den 27. maj hvor vi sammen sætter
spot på nye trends, scener & liveprojekter – og slutter med fest
til den lyse morgen. Alle artister er inviteret til kl. 14.

KÆRE BRANCHE OG VENNER
AF DANSK ARTIST FORBUND
Reserver den 27. maj fra kl. 17 hvor vi fester og hylder artisternes
staying in power – med lækker mad, særlige drinks og sublim
underholdning, dans, lys og lys.
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