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Jakobsen Bjørn Fjæstad Bjørn Jønsson Bjørn Tidmand Bo Bjerregaard Bossy Bo Bob Goldenbaum Bobby Bovell Bobo Moreno Boi Holm Brett Perkins Brian Jensen Bryan Rice Brian Patterson Britt Eilskov Larsen Britt Hein Børge Biceps Camilla  
Therese Bang Camille I Dali Grønne Camille Jones Carina Due Carina Raffel Carl Knast Carmen Sarrazin Carolina Thorin Jensen Caroline Francesca Erlandsen Caroline Henderson Carsten Bo Jensen Carsten Brandt Carsten Fabricius Carsten Lund 
Carsten Milner Henriksen Carsten Pedersen C. V. Jørgensen Cathrine Sadolin Channe Nussbaum Charlie Alexander Charlotte Hultberg Charlotte Nefer Charlotte Withen Hansen Charlotte Wolfsberg Cher Geurtze Chetana Skovmand Hougaard Chili  
Katalyn Krage Chi-Lun Bølling Jensen Chris Minh Doky Chris Paulsen Chris Skytte Christian Douglas Christian Hougaard Klumben KRÖJ Christian Kværndrup Christian Liebach Christina Birksø Cichosz Christina Duval Rasmussen Christina Groth 
Christina Kürstein Lecocq Christina Louis Øberg Christina Marianne Martin Christina Schilling Christina Boelskifte Christopher Cisilia Claes Antonsen Claire Gnahore Ngamije Claus Anton Jacobsen Claus Hempler Claus Norreen Claus Reenberg 
Nielsen Claus Rydskov Claus Suhr Conny Hende Lidal Cæcilie Norby Cæcilie Trier Daimi Gentle Dalia Faitelson Dan Rasmussen Danay Inelquis Anaya Blanco Daniel Bendtsen Daniel Shitrit Daniel Thorup Danielle Dahl Dario Campeotto David 
Duarte David Kampmann Nana Osibio David Dieu David Olafsson David Rosenkilde David Skunk David Skydsgaard David Tholander Dawn Fastholm Dicte Dirck Backer Ditlev Ulriksen Ditte Denice Puggaard Ditte Petersen Ditte Rønn-Poulsen Joey Moe 
Donna Cadogan Dorte Abrahamsen Dorte Hyldstrup Dorte Persson Klovnen Luna Dorthe Gerlach Dud Muurmand Ebba Prins Ecaterina Rose Moth Edit Ruijter Eduardo Lacarta Eivind Øverland Elena Cosovic Elena Bilton Elfrida Trapp Hermansen Yo Means 
No Elias Said Wilstrup Saleh Elina Silova Elisabeth Groot Elisabeth Lange Elisabetta Saui Elise Reine Elith Nulle Nykjær Jørgensen Ella Moray Williams Ellinor Novellino Elsebeth Iversen Elton Rokahaim Møller MATH.SON Emil Palme Emil 
Wilk Røhrmann Emma Jønsson Engelina Erann DD Eric Holm Ericka Jane Erik Clausen Erik Grip Erik Hansen Erik Jensby Krølle Erik Erik Storm Lorentsen Erik Viinberg Hansen Erika Hansson Esben Frank Esther Maria Brakl Eva Madsen Eva Maria 
Jaatun Eva Aalbæk-Nielsen Fabian Michalow Hansen Fian Malling FILIP Finn Bernholm Nielsen Flemming Enevold Flemming Hjøllund Flemming Krøll Flemming Leinert Flemming Nilsson Frank Hasselstrøm Frank Overgaard Frank Stangerup Franz  
Beckerlee Freddi Steckel Frede Ewert Frede Fup Frederik Madsen Frederik Tao Nordsø Schjoldan Frederikke Sophie Hoffmeier Freja Kirk Freja Maria Kreutzfeldt Kristensen Fridolin Tai Nordsø Schjoldan Frithjof Toksvig Fritz Gerhard  
Berthelsen Gabriel Dreyfus Gasem Pedersen Gerda Toft Gertrud Exner Gisli Galdur Thorgeirsson Hospitalsklovnen Tut Gitte Holst Enoch Hospitaksklovnen Trudi Gitte Rex Grønborg Gitte Skytte Jørgensen Gro Pechuele Gry Lambertsen Gry Meilstrup 
Gry Worre Hallberg Gudrun Holck Gunilla Svendsen Gustaf Ljunggren Gustav Wolter Hallstein Bjørnbak Hanne Boel Hanne Ilkjær Hanne Klausen Hanne Normann Nilssen Hanne Raffnsøe Hanne Siboni Hanne Sørensen Hanne Sørensen Hanne Trap Friis 
Hannebeth Liv Andersen Hannibal Gustafsson Hans Christian Hansen Hans Mydtskov Hans Ulrik Jensen Hans Laurens Hasse Bruun Hasse Hjort Hedvig Brodén Hege Fuglesang Heidi Hansen Helene Gjerris Helga Søsted Helge Larsen Helge Solberg  
Helinä Kumpulainen Helle Damm Helle Fuglsang Helle Henning Helle Pørksen Helle Sihm Henning Frimann Larsen Henning Møller Henning Nielsen Henriette Groth Henriette Lykke Fabricius Henriette Aarup Henrik Billing Henrik Christensen Henrik 
H. Olesen Henrik Hannibal Henrik Kjelin Henrik Krogh Henrik Launbjerg Henrik Laurvig Henrik Lehmann Henrik Liebgott Henrik Mortensen Henrik Paludan Henrik Persson Henrik Rasmussen SP Henrik Silver Stanley Møller Henrik Sten Melander 
Henrik Strube Henrik Sundh Henrik Thor Oscar Olsson Henrik Trenskow Henrik West Sekjær Hilda Heick Hildur Sidsel Højerslev Ib Groth Rasmussen Iben Kellerman Iben Molin Ibrahim Madsen Ukash Flensborg Ida Bregninge Ida Elisabeth Lang 
kilde Ida Marie Tjalve Ida Seidelin Ida Urd Ina Hilfling Ina Maria Medin Ingeborg Fangel Mo Inger Marie Madsen Isabel Ubeda Isabella Kragerup Isabella Nielsen Isabelle Stigemyr Isam B Isildo Novela Ivan Lemus Barrales Sprago Martinez 
Ivan Pedersen Jackie Larsen Aksglæde Jacob Anderskov Jacob Christoffersen Jacob Haugaard Jacob Launbjerg Jacob Rathje Jacob Rose Moth Jacob Rønne Jacques Matthiessen Jais Larsen Jakob Andrén Jakob Bentsen Jakob Bro Jakob Dinesen Jakob 
Falgren Jakob Sveistrup Jake Green Jaleh Negari James Rasmussen Jamie Kamara Jan Allan Jan Glæsel Jan Hilmar Nielsen Jan Kierulf Jan Mårtensson Jan Overgaard Petersen Jan Rørdam Jan Schow Jan Steen Andersen Jane Hyldgaard Jane Okine 
Jane Wigh Janne Eilskov Janne Kjærsgaard Janne Lærkedahl Janniel Høeg Janus Bechmann Janus Nyeborg Janusz Komodowski Jasmin Gabay Jeanett Albeck Jeffrey McCammon Jennifer Skov Jens Bahnsen Jens Runge J. Tex Jens Eyde Hansen Jens  
Frausing Sørensen Jens Fredslund Jens Hellemann Jens Haack Olesen Jens K. Jens Langhorn Jens Leganger Larsen Jens Peter Lassen Jens Skov Thomsen Jens Stig Burgby Jeppe Brix Sørensen Jeppe Federspiel Jeppe Gondolf Jeppe Høi Justesen 
Jeppe Kjellberg Jeppe Kaas Jeppe Nørgaard Abdullah S Jeppe Skovbakke Jeppe Thybo Jesper Agerschou Jesper Brun Pajor Jesper Christoffersen FAABS Jesper Grønkjær Jesper Haugaard Jesper Kriegbaum Jesper Lind Jesper Lundgaard Jesper Pyskow 
Jesper Ranum Jesper Rytkov Jesper Stilgren Jette Schandorf Jette Torp Jette Wainø Jimmy Jørgensen Jimmy Krogsgaard Blak Joachim Solberg Joachim Ussing Joan Quinn Johan Frederik Klinkvort Johan Risum Stockmar Johann Kolstrup Johannes Holm 
Veje Johannes Starke John Thurano John Finbar Ryan John Newman John Ravn Little John John Uldall John Wisney Johnna Fredskov Johnny Jørgensen Johnny Runner Jolande Hille Jon Anton Anderson Jon Bruland Jon Century Lundorff Jon  
Grundtvig-Poulsen Jon Pold Christensen Jon Skjerning-Rasmussen Jon Ørom Jonas Dissing Jonas Krag Jonas Rendbo Jonas Struck Jonatan Uranes Jonathan Ash Jonathan Schultz Jorn Lendorph Josef Andreas Aarskov Josefine Cronholm Josephine Philip 
Josephine Wulff Randrup Julia Myllykangas Julia Schmidt Julia Varley Julie Andkjær Olsen Julie Berthelsen Julie Michelsen Julie Tester Julienne Doko June Belli Jytte Højsgaard Marquard Knap Jørgen Olsen Jørgen Preben Pedersen Jørgen 
Rygaard Jørgen Stendal Mortensen Jørgen Teller Kai Ahlberg Kai Bredholt Kai Jørgensen Kajsa Bohlin Kamilla Jasmin Knudsen Karen Duelund Guastavino Karen Ellen Strube Karen Gramkow Johansen Karen Marie Groth MØ Karen Mukupa Karen  
Rasmussen Karen Rasmussen Karen Rosenberg Karen-Marie Lillelund Karin Brodén Karin Kjeldgaard Simonsen Karin Koch Karina Krægpøth Sørensen Karlis Auzins Karoline Kier Karsten Bagge Karsten Mathiasen Karsten Skovgaard Madsen Kasper  
Bjørke Kasper Foss Kasper Grove Jakobsen Kasper Holten Kasper Jensen Kasper Knudsen Kasper Langkjær Kasper Staub Larsen Kasper Sørensen Kasper Tuk Frederiksen Kat Stephie Kate Svanholm Katharina Baetz Katinka Lund Wissing Katja Julia 
Heuser Katrine Amsler CALLmeKAT Kaya Brüel Keld Heick Kell Dalager Kendra Lohmann Kenneth Bager Kenneth Baun Kenneth Priisholm Kenneth Sarup Kenneth Thordal Kenni Jørgensen Kent Olsen Kim Brandt Kim Brian Kjærhus Kim Dalum Kim Daugaard 
Kim Menzer Kim Jezus Kim Kenneth Kim Kidholm Kim Larsen Kim René Rasmussen Kenny Quinn Kim Vagn Wagner Kim Wagner Kira Skov Kira Li Chirholm Kirja Marie Touborg Jensen Kirsten Breum Kirsten Holmen Kirsten Høj Kirsten Kristjansen  
Kirsten Nyhus Janssen Kirstine Stubbe Teglbjærg Kitt Johnson Klara Utke Acs Klaus Risager Knud Andersen Sebastian Knud Otto Dittmer Knud Staal Kresten Osgood Kristian Bjerre Harting Kristian Gintberg Kristian Korsholm Vetter Kristian 
Riis Kristin La Cour Kristoffer Jul Kuku Agami Kurt Bremerstent Kurt Dahl Kurt Flemming Kurt Løfquist Kaaliyah Kåre Joensen Kaare Thøgersen Kåre Wanscher Laila Rong Hanna Laila Skovmand Larsen Lalla Maja La Cour Lars Boutrup Lars De 
Lamotte Lars Gade Lars Gregersen Lars H.U.G. Lars Hartvig Lindenborg Lars Krarup Lars Lottrup Lars Mikkes Lars Søgaard Lars Thorup Lars Top-Galia Las Nissen Lasse Alberg Iversen Blæs Bukki Lasse Lyngbo BonBon Laura Anna Michelsen  
Laura Illeborg Lea Helena Thiim Harder Lea Thorlann Lecia Jønsson Lei Moe Leif Conradi Leif Fabricius Lena Brostrøm Dideriksen Lene Fibieger Lene Høj Lund Lene Maimu Lene Nystrøm Rasted Lene Siel Lene Strøyer Lenny Martinez Leon  
Wernblad Svendsen Lilly Lensfeldt Lilly-Ann Hertzman Line Fossar Petersen Line Helweg-Larsen Line Krogholm Line Marianne Sørensen Line Münster-Swendsen Line Rosa Lee P. Nielsen Line Vittrup Linette Damsted Lis Damm Lis Kauczki Lis  
Sørensen Lisa Maria Birkekvist Lisbeth Barkhuus Lisbeth Diers Lise Cabble Lise Haavik Lisa Kay Lise Liv Skovgaard Lise Steffensen Liselotte Kostiw Lisselotte Somay Andersen Liv Skotte Live Foyn Friis Lizette Flannov Klinke Lone Lau 
Lauritzen Lone Selmer Roar Lone Wernblad Lotte Julius Louis A. W. Nitz Louise Albeck Louise Bisgaard Vase Louise Brüel Flagstad Louise Danckert Louise Hart Louise Hvolby Louise Lykke Seneca Twerk Queen Louise Nathansen Lova Lucas  
Alexander Ludomir Dietl Løkken Lukas Graham Luna Risum Stockmar Luna Signe Skov Frederiksen Lykke Conjadia Thorup-Hansen Lykke Meyer Jakobsen Mads Beldring Mads Bischoff Mads Damsgaard Kristiansen Mads Enggaard Jørgensen Mads Geertsen 
Mads Hyhne Mads Jakob Haagen Mads Langer Mads Lund Egetoft Mads Ole Langelund Larsen Mads Rosenbeck-Hansen Mads Westfall Mads Wilfred Steen Magda Koerver Magnus Bryld Bøye Mai Ane Pil Siedentopp Christensen Maya Westman Maja Bay 
Kristjansson Maja Lykke Maja Romm Maja Skovhus Rehøj Majbritte Ulrikkeholm Malene Kjærgård Malene Mortensen Malte Fynboe Mannicke Ebert Malthe Nielsen Malthe Ørsted Buch-Hansen Manuel Andrades Marcel Gbekle Marcus Linnet Marek Benneweis 
Margrethe Tang-Jakobsen Mari Vincentz Fallulah Maria Berndsen Maria Bertel Maria Bramsen Maria Da Cunha Maria Faust Maria Kynne Maria Lucia Heiberg Rosenberg Maria Montell Maria Myrgård Maria Nadia Nielsen Maria Petersen Maria Sonne 
Marianne Elisabeth Søeborg Marianne Green Marianne Grooss Marianne Lewandowski Andersen Marianne Lund Marianne Lyngbirk Marianne Rom Marianne Søderlind Jensen Marianne Van Toornburg Marie Bo Strandgaard Marie Carmen Koppel Marie Elisabeth 
Juncher Marie Fisker Marie Frank Marie Key Marie Louise Schmidt Maegaard Marie Tellerup Havndrup Marie-Louise Munck Marina Widén Mark Falgren Petersen Mark Linn Mark Solborg Markus Sebastian Rune Marluze Da Cruz Marta Sánchez Sevilla 
Martha Errboe Sørensen Martha Mie Skytte Martin Brygmann Martin Bundgaard Pato Siebenhaar Martin Hedegaard Martin Ingleby Martin Knudsen Martin Loft Martin Nielsen Martin Palsmar Mathias Pedersen Smidt Mathias Savery Mathilde Bondo  
Mathilde Kjer Parlo Mathæus Bech Matilde Katinka Bøcher Mats Madestam Matti Borg Mattias Umaerus Maxence Lu Ali Mayanoa Schneider Medina Mek Pek Merethe Corydon Metgry Honey Vildersky Mette Breckling Mette Brich Mette Dahl Trudslev 
Mette Engel Mette Mandorf Klovnen Pee Wee Mette Nadja Hansen Mette Outzen Mette Soele Zachau Mathiesen Mette Svane Mettebjørg Nicola Poulsen Mia Guldhammer Mia Theil Have Mia Sylvester Michael Deutsch Michael Falch Trylle Michael  
Michael Hartmann Michael Klinke Michael Lind Michael Mathiesen Michael Thomas Michel Belli Michel Castenholt Michel Højer Michelle Sanders Michiel Tange Van Leeuwen Mickey Pless Micky Skeel Hansen Miguel Martinez Larsen Mik Thybo Mika 
Vandborg Mikael Fritze Mikala Bosetti Mikala Hoff Mike Sheridan Mike Tramp Nuplex Mikkel Damgaard Mikkel Dørig Mikkel Engell Mikkel H. Lund Mikkel Hauch Mikkel Hess Mikkel Jes Mortensen Mikkel Lomborg Mikkel Riber Mikkel Schwarz Bøggild 
Mego Mille Gori Miran Ugljen Miriam Ariana Monnet Kielberg Miriam Mandipira Misen Groth-Andersen Moa Asklof-Prescott Moa Linde Mogens Koelmeyer Mogens Wolff Petersen Mona Larsen Mona Stilling Monika Pszenna Nielsen Monique Spartalis 
Morten Alfred Høirup Morten Dalsgaard Morten Deurell Morten Ginnerup Morten Jay Master Fatman Morten Nørby Jensen Morten Schmidt Marvelous Mosell Morten Woods Moussa Diallo My Lambertsen Nadia Gattas Nadia Malm Hansen Nadia Triki Naja 
Rosa Koppel Nana Engelschmidt Nana Jacobi Nana Lind Nanna Larsen Oh Land Naomi Matzeu Malchau Ned Ferm Nellie Ettison Nelly Ebbensgaard Nete Kaastrup Nick Johnsen Nick Labajewska Madsen Nicklas Sahl Niclas Tange Nicolai Schultz Nicolaj 
Rasted Nicolaj Wamberg Nicoline Siff Møller Niels Grønne Niels HP Niels Harboe Wissum Niels Hausgaard Niels Lyfeldt Niels Lærkegaard Niels Nogel Niels Nogel Rasmussen Niels Nørgaard Niels Noller Olsen Niels Peter Kløft Niels Kilele 
Niels Vangkilde Niels Vincentz Nikolaj Bjerre Nikolaj Christensen Nikolaj Teinvig Nikolaj Torp Larsen Nils Lassen Nils Munk Nils Thorbjørn Sørensen Nina Forsberg Nina Foss Jensen Nina Gladkowa Johansen Nina Jeppesen Nina Lauesgaard  
Jensen Nina Luna Eriksen Ninna Holbek Ninna Milner Nis Pedersen Noa Dreier Norma Elvius Ole Allermand Ole Brekke Ole Bundgaard Ole Bünger Ole Godtfred Ole Jørgensen Ole Kibsgaard Ole Møller Abrahamsen Ole Reiersen Ole Wennike Oliver 
Due TopGunn Oliver Laumann Oliver McEwan Oliver Steffensen Oliver Zohore Bergstedt Olivia Bjurling Olivia Englundh Ove Høj Lille Palle Andersen Palle Boslund Palle Hjorth Klovnen Palle Patrick Alexander Bech Madsen Ronnie Atkins Paul 
Harris Gordon Per Dahl Per Kauczki Per Kristensen Per Martin Hedegaard Per Thomsen Tøffe Pernille Dan Christensen Pernille Larsen Pernille Overø Pernille Rosendahl Pernille Stockfleth Perry Stenbäck Pete Livingstone Peter Belli Peter 
Berghard Peter Bom Peter Busborg Peter Darger Peter Düring Peter F. Hansen Peter Gregersen Peter Hellemann Peter Holst-Beck Peter Jakobsen Peter Jensen Peter Kibsgaard Peter Lendal Peter Mandorf Peter Michael Hansen Peter Michael Jensen 
Peter Nørgaard Alfen Peter Ravn Peter Røschke Peter Peter Peter Vadim Peter Vesth Wangel Petina Arskog Petruska Trampedach Pia Arentoft Nielsen Pia Blohm Petunia Pia De Vos Pia Raug Poul Beck Poul Erik Christensen Poul Jacek Knudsen 
Poul Krebs Poul Steen Poul Tagora Nielsen Povl Dissing Preben Palsgård Qarin Wikström Kaka Randi Laubek Randi Patterson Rasmus Aitouganov Rasmus Bille Bahncke Rasmus Dissing Rasmus Hedeboe Rasmus Heldorf Ohrt Raske Penge Rasmus Salfelt 
Rasmus Schrøder Rasmus Stabell Rasmus Torp Littauer Rebecca Brüel René Foshammer René Gummer René Munk Thalund Rikke Duelund Rikke Lie Rikke Lundorff Rikke Østergaard Rita Storm Roberto Bordiga Rolf Hansen Ronnie Fasting Jeppesen Rosa 
Marie Gjerluff Nyholm Rosa Skotte Espersen Rune Andersen Rune Funch Rune Harder Olesen Rune Kjeldsen Rune Klan Rune Lohse Rune Rask Rune Risager Sabina Seidel Safir Aerial Samuel Gustavsson Sander Nielsen Sandra Bolbroe Sandra Bothmann 
Sandra Cardichon Sandra Sørensen Sanne Graulund Sanne Salomonsen Sanni Vesterinen Sara Broberg Sara Grabow Sara Indrio Sara Lewis Sørensen Sarah Hepburn Sarah Leonora Christensen Soleima Sarona Sørensen Sean Smyth Sebastian Danbæk  
Sebastian Krefeld Senius Seth Højerslev Shaka Loveless Sharin Foo Sidsel Bech Kiilerich Zigge Kreutzmann Signe Asmussen Signe Gry Thorup Signe Heinfelt Tolbøll Signe Løve Anderskov Signe Svendsen Silas Bjerregaard Lassen Silas  
Moldenhawer Silja Okking Simon Holm Simon Toldam Sine Andersen Sine Bach Rüttel Siri Garde Myggen Siri Pataro Nielsen Siri Tara Noir Lind Sofie Bonde Sofie Guillois Larsen Sofie Hermind Sofie Høffding Sofie Jasmin Sabroe Soluna Samay Sónia 
Cristina Silvestre Matos Spencer Gross Spiredon Stanley Samuelsen Steen Holbek Steen Jørgensen Steen Pegani Steen Rasmussen Steen Svanholm Steen Svare Stefanos Bizas Steffen Kyhl Jensen Sten Larm Stephan Grabowski Stephanie Kragh Dedieu 
Stephen Ker Steven Hart Stig Christensen Stig Møller Stig Pedersen Stig Rossen Stine Bruun Andersen Stine Gry Findsen Stine Grøn Stine Kinck Stine Lundgaard Stine Michel Stine Rasmussen Sture Ericson Sune Martin Sunniva Løvland Byvard 
Sunny Cagara Supun Perera Sus Hauch Susanne Dähn-Leach Susanne Maniquaire Susanne Vognstrup Susanne Ørum Susi Hyldgaard Sussi Andersen Suzzane Potempa Sven Dam Meinild Sylvester Larsen Caius Szhirley Søren Agger Søren Berlev Søren  
Bregendal Søren Engel Søren Flor Johansen Søren Hamborg Søren Huus Søren Koch Søren Krogh Søren Lund Søren Møller Søren Mølstrøm Søren Ovesen Søren Pedersen Søren Rasted Søren Runge Pharfar Søren Sebber Larsen Søren Ulrichs Søren  
Visby Sørensen Søs Fenger Tage Larsen Tali Piontek Tamra Rosanes Tatiana Steen Taus Bregnhøj-Olesen Tea Rønne Thea Maria Schok Jeppesen Thierry Boisdon Thomas Bertelsen Thomas Bjerre Thomas Carlsen Thomas Christensen Thomas Danielsen 
Thomas Dietl Pedersen Thomas Duus Thomas Grahndin Jensen Thomas Hedemann Thomas Helmig Thomas Johansen Thomas Larsen Thomas Larsen Thomas Lemoins Thomas Meilstrup Thomas Ovesen Thomas Roos Thomas Vendelboe Thor Backhausen Thor Benjamin 
Fjelktoft Thor Madsen Thor Nørgaard Thulla Tiia Kotkas Tiina Myllykangas Tim Christensen Tim Stahl Tina Randa Tine Blichmann Tine Refsgaard Tine Sørensen Tinka Havnen Amundse Tobias Rasmussen Tobias Trier Toke Bo Nisted Toke Lars  
Bjarke Toke Wulf Møller Tom Lundén Tomas Barfod Tomas Ortved Tomas Raae Tommie Schouw Tommy Edvardsen Tonny Trifolikom Tora Balslev Torben Jensen Torben Kudsk Torben Larsen Torben Lendager Torben Westergaard Tore Munch Tove Pedersen 
Tove Schøler Christensen Tove Vestmø Trille Palsgaard Olsen Trine Dansgaard Trine Gadeberg Trine Gry Petersen Trinelise Væring Troels Abrahamsen Troels Alsted Troels Bech Jessen Troels Bjørn Kristensen Troels Hagen Findsen Troels Jensen 
Troels Kirk Ejsing Troels Skovgaard Troels Trier Trond Clementsen Ulf Nielsen Ulf Scott Ulla Asbjørn Andersen Ulla Bille Krebs Ulla Laurent Lund Ulla Pihl Ulla Sauer Ulrik Elholm Ulrik Münster-Swendsen Ulrik Skeel Vanja Santos Vega 
Reimer Veronica Garcia Frøkov Veronica Mortensen Vibe Lauth Vibeke Berndorff-Nybo Vibeke Hørdum Vicky Singh Viktor Knudsen Villads Bugge Bang Henriksen Vincent Pongracz Vini Iuel Kjærsgaard Viola Ellehammer Dasseville Viola Meyer Vivi 
Grøn Vivi Jo Heede Wafande Wendy Larsen William Dion Bill Gross William Kent Selandia Wiyada Hermann Wladimir Herman Yasmin Elvira Steenholdt Ylva Maia Aagard Yvonne Halskov Zaki Youssef Zeki Sadik Zofia Katrine Hedvard Aase Davidsen

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  
alle rede 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

1918 - 2018 TILLYKKE TIL OS ALLE
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Viljen til at skabe løsninger og samle ti-
dens artister om fælles aftaler, løber som 
en rød tråd gennem Dansk Artist For-
bunds arbejde. I anledning af forbundets 
100 år ser vi tilbage over artisternes histo-
rie, hvor initiativrige enere er gået sam-
men 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 arti-
sterne 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 handle-
kraftig gruppe af profilerede artister hver 
med deres egen karriere, der startede kam-
pen for artisternes arbejdsmarked. Både 
herhjemme og på tværs af landegrænser. 

De har arbejdet i ministerielle udvalg og 
talt lovgivning og skatteregler imod, når 
faggruppen blev klemt af en dobbeltbe-
skatning pga. artist- eller forlystelseskat-
ter. 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 Dan-
mark begyndte på artisternes stamcafé, 
Café National, der lå midt i det køben-
havnske forlystelsesliv omgivet af Tivoli, 
Palads Teatret og National Scala. Den 20. 
februar 1918 lykkedes det at samle ca. 25 
artistprofiler og stifte Dansk Artist For-
bund. 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 professio-
nelle 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 cir-
kus 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 direk-
tører, der holdt fast i deres egne kontrak-
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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. 

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



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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Under navnet La Norma 
optrådte Norma Nielsen som 
luftartist. 
Foto udlånt af Cirkusmusset
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ter og det førte til, at artisterne valgte at 
gå i strejke. Flere sluttede sig til forbun-
dets 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 efterspørgs-
len efter artister herhjemme. Danserestau-
ranter tilbød underholdning i konkurrence 
med biograferne, og her var artisterne po-
pulære i pausen mellem musikken. Frem-
gangen i forlystelseslivet fortsætter, og 
dansevarieteerne er på mode både i provin-
sen og hovedstaden i 30’erne. Også de om-
rejsende tivoli vil have spektakulære acts, 

og der ses ikke så meget på, hvad en artist 
koster, hvis man kan få et luftnummer.  
Senere lægger krigen en dæmper på arbej-
det og tilsvarende pres på forbundets hjæl-
pekasse. 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 hovedorgani-
sationen LO og op igennem 50’erne arbej-
des der på at skabe sikring mod arbejds-
løshed. Det lykkedes i 1958, hvor Artister-
nes Arbejdsløshedskasse slår dørene op. I 
1961 indgår forbundet overenskomst med 
Danmarks Radio og året efter får justits-

minister Hans Hækkerup vedtaget et for-
bud mod vilde dyr i cirkus. I de internati-
onale kunstnerorganisationer er der ud-
bredt bekymring for, hvad et massemedie 
som tv kan betyde af tabte indtægtsmulig-
heder. 

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 mu-
sikkens artister mere og mere i både un-
derholdningsbranchen og i Dansk Artist 
Forbund. Skuespillere, revyprofiler, vise-
sangere og populærmusikkens artister har 

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

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.
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deres faglige anker i forbundet, der i slut 
70’erne tæller 600 medlemmer. Siden føl-
ger flere sangere og musikere, der også  
arbejder solistisk og vil have deres rettig-
heder håndteret og beskyttet. Ideen om 
egentlig artistuddannelse fødes i forbun-
det, og i 1992 nedsættes et ministerielt ud-
valg. 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 skif-
tende teknologier. Artisterne har brug for 

mere individuel bistand og forbundet fast-
ansætter den første af en række jurister til 
at rådgive i individuelle kontraktforhand-
linger. Forbundets medlemstal stiger og 
overstiger de ettusinde artister. Staten 
etablerer videregående kunstneriske ud-
dannelser som Skolen for moderne dans 
og Rytmisk Musikkonservatorium. 

Nye faggrupper på scenerne

I de sidste 20 år er artisternes faglighed 
også blevet efterspurgt uden for scenerne. 
Forbundet har arbejdet med efteruddan-
nelse og aftaler for kunstnerne, hvis kom-
petencer bruges til at forbedre indlæring  
i skolerne, innovation i virksomhederne 

eller til at forkorte sygdomsforløb. Ny tek-
nologi gør det muligt for artisterne også 
selv at udgive og markedsføre deres kunst, 
og det udfordrer aftaler og indtjeningsmu-
ligheder. 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. 

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

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

Thomas Helmig, sanger, sang - 
skriver, musiker og producer 
debuterede som solist i 1985 
og turnerer stadig.
Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix
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Foto: PR-foto

Vision og drive

»En stærk kunstnerisk vision og drivkraf-
ten 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.«

Kristoffer Rom

Danske Uafhængige Pladeselskaber

I ANLEDNING AF AT DANSK ARTIST FORBUND RUNDER  

DE 100 ÅR HAR VI BEDT EN RÆKKE KULTURPERSON-

LIGHEDER SKUE UD OVER FREMTIDEN. HVILKE  

FORVENTNINGER OG ØNSKER ER DER TIL DE OPTRÆ-

DENDE KUNSTNERE, DERES PRODUKTION, BIDRAG OG 

PRÆSTATIONER - BÅDE I FORHOLD TIL DEN ENKELTE 

FORBRUGER OG TIL SAMFUNDET SOM HELHED. 

A F  K A T .  S E K J Æ R

Hvad skal

artisterne

bidrage med

i fremtiden? 
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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 kon-
flikt, 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 nysger-
righed 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 di-
rekte har brug for det. 

Skaberkraft i sig selv er måske hele årsa-
gen 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.« 

Foto: Stine H
eilm

ann

og partner i Future Navigator

Anne Skare Nielsen Fremtidsforsker

Levere kvalitet og udfordre

»Vi har nogle dygtige kunstnere og arti-
ster, og det skal vi også have i fremtiden.
I min optik er det helt afgørende, at lan-
dets 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 frem-
tiden levere kunst af høj kvalitet og stor 
variation. Det kan være i store og populæ-
re 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 sam-
fundet og nutiden og udfordre det eksiste-
rende.

Samtidig har vi en udfordring i forhold 
til at brede kulturoplevelser endnu mere 
ud på danmarkskortet, så der i endnu hø-
jere grad er fokus på kulturelle oplevelser 
til børn og unge i fremtiden.«

Foto: Steen Brogaard

Britt Bager

Kulturordfører, Venstre

Dannelse af hele mennesker

»Vi har brug for kunsten og kunstnere  
til at udvide menneskets horisont og per-
spektivere hverdagen ind i æstetikken, 
drømmene og poesien.

Det er kunstnerens fornemmeste opga-
ve 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 kunst-
ner og midler til at udføre sit værk, kræ-
ver det stor refleksion om indhold, aktua-
litet og udførelse. Samtidig spiller kunsten 
en afgørende rolle i dannelsen af hele, 
gode, robuste mennesker. Jeg ønsker for 
fremtiden, at flere professionelle kunstne-
re tager en uddannelses- og undervisnings-
opgave på sig. På dette område ligger der 
store faglige gaver for kunstnere, og po-
tentielt nye økonomiske landvindinger.«

Foto: Søren Bojsen

Jakob Bjerregaard Engmann

CEO / Teaterdirektør, BaggårdTeatret
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Foto: PR
-foto

Røre os og inddrage publikum

»De skal bidrage med nye, store oplevel-
ser, der i en digitaliseret tid stadig rører og 
flytter os. De optrædende kunstnere må 
ikke have en konserverende tilgang til de-
res kunst; så får vi ikke det nye publikum 
til at opleve det. De levende oplevelser er 
og kommer under pres af nye oplevelses-
former og nye tilbud, og i dette landskab 
er det vigtigt, at kunstnerne er relevante 
og tilgængelige for publikum. Udtryksfor-
merne skal udvikles, og kunstnere skal ar-
bejde med inddragelse af publikum og fin-
de måder at engagere publikum før og ef-
ter den egentlige kunstneriske oplevelse.«
 
Og hvordan skal de gøre det?

 »Inden for mit felt, livemusikken, kom-
mer den traditionelle oplevelsesform, kon-
certen, 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 for-
drer, at de optrædende kunstnere finder 
nye veje til at bringe deres kunst til publi-

Esben Marcher Nytiltrådt sekretariatschef

for Dansk Live, tidl programchef på SPOT Festival

kum på; de skal spejle tiden og udtryk-
ke sig i en form, som det nye publikum 
bruger. Det gælder nu, men det gælder i 
allerhøjeste grad i en ikke så fjern frem-
tid. Optrædende musikere har historisk 
set utvivlsomt følt sig presset af mulig-
heden for at optage og lagre musik. Si-
den har de fleste dog omfavnet og inte-
greret albumformatet i det kunstneri-
ske virke. Den teknologiske udvikling 
er givetvis accelereret over tid, og udfor-
dringen 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.«

Giv publikum næring – og vær med i debatten

»Et nemt svar på spørgsmålet er, at de op-
trædende kunstnere skal underholde. Men 
ordet ’underholde’ kan ofte blive misforstå-
et. 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 næ-
ring til at ville forstå, få dem til at reflekte-
re 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 samfunds-
debatten og ikke lade os kyse af, at ’kunst-
nere taler ud fra deres følelser’. Sludder: 
kunstnere har erfaring, verdensbegreb,  
høj faglig kunnen, højt refleksionsniveau. 
Naturligvis skal vi tage del.«

Foto: H
enning H

jorth

Katja Holm

Formand for Dansk Skuespillerforbund

Hvad skal artisterne bidrage med i fremtiden?
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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.«
 
Og hvordan skal de gøre det?

»Ved at lade være med at være så venstre-
orienterede og forudsigelige.«

Pressfoto

Alex Ahrendtsen

Kulturordfører, Dansk Folkeparti

Livemusik og fællesskaber

»Kunstnerisk kvalitet og nysgerrighed er 
evigt aktuelt. Vi glæder os i VEGA til at 
præsentere den enorme musikalske talent-
masse, der formes i disse år blandt de yng-
re musikere og til at følge de allerede etab-
lerede musikere fremadrettet. Livemusik-
ken har som kunstform en helt særlig 
platform til at skabe og omfavne umiddel-
bare fællesskaber. De fællesskaber efter-
spørges i stigende grad som et break i en 
kompleks, individualiseret og digital tids-
alder blandt alle befolknings- og alders-
grupper.«

Og hvordan skal de gøre det?

»Ved selv at komme ud på scenerne og ved 
at turde inspirere til fællesskaber.«

Foto: PR-foto

Ditte Sig Kramer

Kommunikationschef, Vega

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 lyk-
kelige og de svære historier. Historier, der 
rækker ud over scenekanten og rører no-
get 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 en-
delig 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 ar-
bejde 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 fagfor-
eningen.«

Foto: D
itte V

alente

Lizette Risgaard

LO’s formand

Hvad skal artisterne bidrage med i fremtiden?
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FAG- 
FÆLLESSKABER 
GØR  STÆRKERE 

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

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.

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, ud-
veksle 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 Hen-
rik Rasmussen. 

Når de otte artister mødes på Jegindø 
optræder de for hinanden, viser nye num-
re 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,« fortæl-
ler han.

ARTIST 
FÆ LLES
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.

Gøglernes kompetencer skal frem i lyset

Artisterne i den selvbestaltede ’Jegindø-
gruppe’ nøjes ikke med at inspirere hinan-
den, forklarer Henrik Rasmussen. Udover 
at udvikle egne forestillinger diskuterer de 
også arbejdsforholdene for hele gruppen af 
omrejsende, selvstændige artister eller gøg-
lere – som gruppen definerer dem. 

»Efter vores mening kan historiefortæl-
lere, 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 disci-
pliner, som vi forbinder med cirkus, har 
gøglerne rejst rundt og optrådt med i flere 
tusinde år.«
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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.

Festival og unikt seminar om branchen

Siden 2016 har gruppen stået bag en 3 da-
ges 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 interesse-
rer sig for artisters og gøgleres arbejdsvil-
kår, og her arbejder deltagerne med 
spørgsmål som, ’hvad er branchens styrker 
og svagheder’ og ’hvordan kan artister in-
denfor gøglerfaget formidle deres hånd-
værk’. 

»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 Jegindø-
gruppen 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 vig-
tig brik i den større fortælling om vores 
branche,« siger Henrik.

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 of-
fentligheden. Han spår faggruppen af gøg-
lere en bedre fremtid, hvis der kommer 
mere fakta om gøglerne og deres særlige 
faglighed. 

»Vi har brug for at tiltrække mere op-
mærksomhed til vores faglighed og fortæl-
le hvem og hvor mange, vi er. Jeg håber, 
DAF vil støtte vores indsats og bakke op 
om de fælles initiativer, som Jegindø-grup-
pen har startet op.«

LØN OG FAGLIGHED
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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.

Foto: A
ndreas Bergm

ann Steen

FAGFÆLLESSKABER GØR STÆRKERE
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I Sverige er de lidt foran

Det er 5 år siden, at Sunniva Byvard op-
trådte professionelt for første gang som 
nycirkusartist. Siden har arbejdslivet budt 
på ansættelser med overenskomstløn og 
job, hvor hun selv aftaler betalingen. Sun-
niva Byvard er specialiseret i disciplinen 
håndstand og uddannet fra Stockholms 
University of The Arts i 2016. Når hun for-
handler 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 for-
midler artister til firmaer og events. Deres 
retningslinjer for arbejds- og lønforhold 
har spredt sig og fungerer som et forbille-
de ud i alle hjørner af det svenske cirkus-
marked, 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 Dan-
mark har jeg skullet kæmpe for at komme 
nær 3.000-4.000 kroner for det samme ar-
bejde og kvalifikationer,« fortæller Sunni-
va 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 løn-
nes 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 op-
bygget både argumenter og tålmodighed, 
når hun forhandler løn i kortere ansættel-
ser. 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 udfø-
relsen 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 re-
sultatet kan derfor ofte blive, at de vil fin-
de 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 pro-
fessionelle at leve af det,« siger hun. 

Når det er nødvendigt, sørger Sunniva 

ARTIST  
FÆLLES  
SKABER

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

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 oplys-
ningsarbejde, 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 udfø-
rer 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 
arbejds liv, mener Sunniva Byvard. 

»Som organisation for nycirkusartister  
i Danmark har DAF stor indflydelse. Jeg 
kunne godt tænke mig en gren under for-
bundet, hvor jurister og professionelle  
artister sammen kan skabe specifikke ret-
ningslinjer for aftaler omkring nycirkus-
jobs i Danmark. I mit ønskescenarie skul-
le der også være en bookingplatform a la 
Cirkör Event, der kunne skabe et stærkere 
og mere kvalitetssikret samarbejde mel-
lem artist og arbejdsgiver,« siger Sunniva. 

LØN OG FAGLIGHED
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FÅ STYR  
PÅ SKATTE- 

FRADRAG
– hvad kan trækkes fra?

 
Underviser: Bent Malinovsky

16. + 23. april 2018

FUNDRAISING  
– find fondene 

og lav den gode ansøgning 
 

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

LAV DIN EGEN
HJEMMESIDE 

Underviser: Peytz & Co
10. april + 16. april 2018

YOGA 
DER STYRKER 

– giv kroppen energi og afspænding
 

Underviser: Iris U. Schneider
10. marts 2018

i Wordpress

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.

*
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LOGIC FOR  
BEGYNDERE  

OG LET ØVEDE
– lær at tweake Logic til dine behov

Underviser: Thor Finland
6. + 14. juni 2018

ORDLØST SPIL  
OG HUMOR – 
WORKSHOP 

MED PAOLO NANI  
– iscenesæt dine gode ideer

 
Underviser: Paolo Nani

14. - 16. maj 2018

KICK-OFF:
KARRIERETJEK

Mød de to managers:  
Rasmus Damsholt og 

Stefan Cristopher Petersen
2. maj 2018

Læs mere om kurserne 
og tilmed dig på 
www.artisten.dk/
brugDAF/kurser2018

SoMe  
#HVORNÅROGHVORDAN 

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

FORÅR 
2018
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’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.

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.

 MUS IKKEN 
            LEVER 
    I  FLERE 
SLAGS RADIO

MUSIKERE FOR ÅBEN MIKROFON:
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SØREN HUSS. Sanger, sangskriver og musiker.

»Jeg voksede op uden at høre ret meget radio eller musik der-
hjemme. Mine forældre havde fem vinyler, bl.a. Kaj og Andrea-
sange. Men jeg og min søster spillede meget. Trompet og klari-
net. 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 opda-
teret på, hvad der sker i ungdomsmusikken. Det er meget pop-
pet, 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 klassi-
kere. 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 hjem-
me, 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 fore-
trækker, at det er Preben Elkjær og Brian Laudrup, der er i tv- 
studiet, 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 perio-
den med Saybia. Man skulle måske tro, at det toppede i perioden 
med Saybia. Men det var ikke tilfældet,« fortæller Søren Huss.

Foto: Søren R
ønholt

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

» JEG BLIVER INS PIRERET AF ALT,  
  HVAD JEG  HØ RER I  RADIOEN«
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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 of-
test 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 mu-
sik. De playlister top 20-hits, men de tager også chancer.«

»Jeg lytter til podcast ind imellem. Bl.a. det amerikanske pro-
gram ’This American Life’, som er rigtig spændende taleradio.« 

»Jeg kan lide P6 og P7. De går i dybden, og værterne interesse-
rer 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 glæ-
deligt, 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-

hed af værter på BBC og andre engelske stationer. Den ekspone-
ring er utrolig vigtigt for mig som ret nyt navn. Jeg føler ikke, at 
jeg har indflydelse på, hvor meget jeg bliver spillet på radiostatio-
ner. 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 frem-
over.« 

»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 vig-
tigt for mig med indtægter fra radioafspilning. Men hvor stort, 
det bliver, ved jeg ikke, da det er så nyt med succesen, at betalin-
gen først venter forude,« fortæller Soleima.

TOMAS BARFOD. Producer, dj, remixer og trommeslager

»Jeg lytter meget til dab-radio. Det fungerer som en slags bag-
grunds-lyd, når jeg laver mad eller kører bil. Jeg vælger P3 om 
morgenen og P8 Jazz til at skabe hygge. Der er sjældent ligefrem 

»DR gør meget for dansk musik«

Pressefoto: D
ennis M

orton/W
arner M

usic

»VI VIL IKKE TILFREDS-
STILLE ET ELLER ANDET 
RADIOFORMAT«

Soleima kan lige nu glæde sig over at hendes single ’Low 
Life’ er et stort radiohit både i Danmark og i udlandet. 
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noget på P3, der inspirerer mig musikalsk. Det er klangligt foku-
seret på én lyd – frem for god musik. Det burde være mere mang-
foldigt. 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.«

Fokus på fans

»WhoMadeWho, som jeg er en del af, bliver spillet meget i ind- 
og udland, og mine indtægter fra radio er heldigvis ret stabile. 
Men jeg fokuserer ikke på dét område. Der er gatekeepers inden-
for musik: playlisteudvalg, festivalbookere og medier. Vi har 
valgt at fokusere på vores fans. Hvis de kan lide musikken, strea-
mer 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 ud-
landet. 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.

»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 dan-
ske 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 hjem-
me 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 fan-
tastisk program om komponisten Meredith Monk. Det var tyde-
ligt, 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 sy-
nes, 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 gi-
ver sig tid til at dykke ned i mange interessante emner.« 

» JEG STØDTE FOR NYLIG  
  PÅ ET FANTASTISK  
  PROGRAM«

Foto: Thor Egil Leirtrø

Tomas Barfod udgav soloalbummet 
’Paloma’ sidste år. Og hans band 
WhoMadeWho har for nylig ud-

givet ’Through The Walls’.

Pressefoto

Maria Bertel spiller i duoen G.E.K., 
som snart optræder med et nyt værk 

ved den norske Borealis Festival.
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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 musik-
ken, 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 lyt-
tere, 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. præ-
sentere flere nordiske musiknavne som nu den fantastiske sami-
ske sangerinde Mari Boine. Hun har bl.a. modtaget Nordisk Råds 
Musikpris. Men vi hører hende næsten aldrig i radioen, og de fle-
ste 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 mu-
sik 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 kon-
certer. 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. 

» JO MERE HEKT IS K  VERDEN BLIVER, 
  JO MERE HØ RER JEG  R ADIO«

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

Foto: C
harlotte B. G

rønvold
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K U R S E R  O G W O R K S H O P S
For professionelle scenekunstnere 

M A ST E R C L A S S  M E D  V O I C E  C O A C H  P AT S 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. 

S T E M M E B E V I D S TH 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 del-
tagerne til at bevidstgøre en kropslig læsning af teksterne og finde ind til deres auten-
tiske impuls. Her er en unik chance med en af Europas førende stemmeeksperter.

I M P R O  M E D  P AT T I  S T I L E S  O G  S T E 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, op-
delt 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.
______________________________________________________________________________

D I P L O M U D D A N N E L S E R
Kompetencegivende videreuddannelser for hele kultursektoren

A N S V A R  F O R  K U LTU 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 LTU 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 finansie-
ringsmodeller og få et diplombevis på din kunnen. Tilmeld dig det kommende modul: 
Formidling af kunst og kultur.
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A F  J E N S  S K O V  T H O M S E N ,  A R T I S T  O G  J U R I S T  I  D A N S K  A R T I S T  F O R B U N D

Måden at distribuere og lytte til musik har vendt 
op og ned på stort set alt i musikbranchen. Næ-
sten. 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 streamingtjene-
sterne afregnes i dag efter en ’pro rate’ model. Et 
tilbagevendende spørgsmål er, om der ikke i ste-
det burde afregnes direkte fra lytter til artist – en 
såkaldt brugercentreret afregning. Tidligere un-
dersøgelser har vist fordele og ulemper, men hvad 
ved vi i dag?

Adjunkt i musikbranchestudier, Rasmus Rex, 
har indgående beskæftiget sig med forbrugsmøn-
stre 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 

være en bæredygtig forretningsmodel – i hvert 
fald på branche og selskabsniveau. For mange arti-
ster er det dog fortsat en stor udfordring at få no-
get 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 af-
regning 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 streamingøkono-
mien 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 bag-
grund af data fra den danske WiMP tjeneste kun-
ne Rasmus Rex for det første konkludere, at 
streaming er en superstjerneøkonomi, hvor én 

ER TIDEN MODEN 
TIL EN 
BRUGERCENTRERET 
AFREGNING FOR 
STREAMING?
STREAMING ER KOMMET FOR AT BLIVE. MEN DISKUSSIONEN OM BETALINGS - 

MODELLERNE FLYTTER SIG I TAKT MED NYE UNDERSØGELSER.
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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 min-
dre streamede kunstnere. Tallene viste faktisk, at 
den brugercentrerede model derimod – dog i me-
get 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 universite-
tet i Oslo – konkluderede, at en brugercentrerede 
model ikke ville flytte penge fra toppen mod mid-
ten og bunden, men dog gavne de lokale artister. 

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 kon-
klusionerne fra dengang er retvisende i dag«.

Hvilke fordele ser du ved at gå over til en brugercen-
treret afregning?
»Det vigtigste er nok, at man genetablerer forbin-
delsen mellem lytter og artist. Lyttes der til en be-

Bringer man emnet om streamingøkonomien op i den danske 
musikbranche, møder man sjældent fortalere for den nuværen-
de 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 ydel-
ser 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 æn-
dret fordeling mellem de forskellige grupper af artister. Så fra 
et forretningsmæssigt synspunkt forholder han sig mere neu-
tralt til spørgsmålet. »Før der foreligger mere data, der viser at 
den brugercentrerede model reelt vil flytte penge, forholder jeg 
mig afventende«.

MUSIKSELSKAB AFVENTER TAL

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 be-
tyder meget for følelsen af retfærdighed. Alene af 
den grund kan der være en god idé«.

Rasmus peger også på en anden utilsigtet konse-
kvens af den nuværende pro rate model, der giver 
mulighed for snyd i form af automatisk generere-
de 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 

Jens Skov Thomsen 
– jurist i DAF.
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adjunkt, ph.d. ved 
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medføre, at det bliver sværere for udenforstående 
at tjekke rigtigheden af de afregninger, der kom-
mer, 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 peri-
ode samme værdi. Det gør, at man principielt kan 
sammenligne udbetalingen per stream på tværs af 
udgivelser. Med en brugercentreret afregningsmo-
del forsvinder denne mulighed, da udbetalingen 
varierer fra stream til stream alt efter, hvor meget 
musik den enkelte bruger lytter til«. 

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 brugercentre-
ret afregning. Den finske undersøgelse offentliggø-
res 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. Undersø-
gelsens kendte konklusioner på nuværende tids-
punkt 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. 

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 abonne-
mentsbetaling går kun til de artister, som denne lytter til. Udregnes efter at tje-
nesten 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 streaming-
data 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/

Der flyttes med andre ord penge fra toppen af py-
ramiden ned mod mellemlaget og bunden med en 
brugercentreret model. Altså den modsatte kon-
klusion 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 nød-
vendigvis toppen af hitlisten, der skaber mest 
omsætning. I den brugercentrerede model vil ind-
tjeningen – ud over antal streams – også afhænge 
af både hvor mange af den pågældende artists lyt-
tere, der er henholdsvis reklamefinansierede gra-
tister 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 pen-
gene? Måske undersøgelsen fra Finland giver et 
svar, når den er færdig. Under alle omstændighe-
der er der mange andre gode grunde end de øko-
nomiske til at afregne brugercentreret. Man fri-
stes til at vende perspektivet på hovedet og spør-
ge, om noget overhovedet taler for at beholde den 
nuværende pro rate model? Umiddelbart er det 
svært at få øje på. En ting er sikkert: undersøgel-
sen fra Finland taler for en follow-up artikel i næ-
ste nummer af Artisten.

FA
K
TA
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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 musikin-
dustrien ville det svare til, at vi kan und-
være mellemled mellem forbruger og ska-
ber 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 blockchain-
teknologi. Artisten har bedt formand for 
Koda, Niels Mosumgaard og Henrik  
Leschly, stifter af det uafhængige andels-

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

ceret af det britiske firma Blockpool ’med 
det mål at decentralisere musikindustrien 
til gavn for både brugere og skabere’. 
Blockpool har allieret sig med pladeselska-
bet om at bygge et særligt system, så købe-
ren kan gå på selskabets hjemmeside og 
forudbestille Utopia med Audiocoin, Bit-
coin 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 alt-
så til at være en god satsning for udbyde-
ren, men hvordan vil de teknologiske mu-
ligheder påvirke musikindustrien?  
Niels Mosumgaard mener, at blockchain-
tankegangen ikke blot kan udfordre de 

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.

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 Blockchaintekno-
logi. Det er i pressen blevet kaldt ligeså 
banebrydende, som dengang Radiohead 
udgav et album til fri download ’for at ud-
fordre de store spillere som Spotify, Tidal 
og Apple’. Bj¨örks album kunne købes med 
Audiocoin, en form for kryptovaluta lan-

BLOCK
 CHAIN
 TECH 
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kommercielle platforme men alle de fæl-
lesskaber, som de mindre artister er af-
hængige 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 rettighedsorganisatio-
ner, 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 bli-
ver lige så god uden dem. Som lille spiller, 
har du sværere ved at lægge pres på de sto-
re. Konsekvensen af en teknologi og tan-
kegang som blockchain uden om de fæl-
lesskaber, vi har, kan blive, at hele områ-

det bliver svækket.«

Blockchaintankens 

fordele og ulemper

Digital musikdistri-
bution er for 

længst blevet vir-
kelighed for de 

fleste, og med 

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 rettig-
heder haft ét liv og performing rights 
(fremførelser i det offentlige rum, red.) 
haft et andet. Med digital distribution op-
dager 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 rettig-
hedshaverne, som efterspørges af blandt 
andet distributører og Koda.

»I nogle situationer ved vi ganske en-
kelt ikke, hvem der skal have penge-

ne. Problemet for kunstneren bli-
ver her ikke at få penge nok men 
overhovedet at få dem, og på den 

måde er blockchain et fint værk-
tøj, der passer til moderne distri-

bution.«
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 for-
retningsmodeller, der dominerer musik-
markedet i øjeblikket. 

»Lige nu kan man gennem abonne-
mentstjenesterne få adgang til al musik 
for 79 kroner pr. måned. Prøv engang at 
bytte musik ud med for eksempel sko. Re-
sultatet 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 ra-
dikal ændring i, hvordan vi tænker abon-
nementer, og blockchain kan godt være en 
del af den løsning. 

»Blockchain er en måde at håndtere 
data på, ligesom man kan sige, compute-

NIELS MOSUMGAARD formand for KODA
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ren er det. Det løser ikke noget i sig selv, 
for det kommer an på, hvordan man bru-
ger den. Min vision er en fællesejet block-
chain, der kan håndtere mikrobetaling.  
I den moderne blockchain kan du lægge 
funktioner ind, som kan springe mellem-
led som Spotify helt over. Vi har stiftet en 
blockchain gruppe, fordi en af vores ud-
fordringer er at finde ud af, hvem der vil 
bygge sådan en for os.«

Hvor skal forandringen komme fra?

Koda samarbejder med andre forvaltnings-
selskaber om at finde løsninger, der match- 
er den digitale udvikling. Koda prioriterer 
ikke én enkelt teknologi frem for en an-
den, men snarere på at løse dataudfordrin-
gerne.

»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 forvalt-
ningsselskaberne burde gå sammen om at 
finde en registreringsmetode, der kobler 
tingene sammen, så pengene kommer der-
hen, hvor de skal,« siger Niels Mosumga-
ard. 

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 mel-
lem 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 kunstne-
risk indhold. 
»Spotify er en gammeldags musikkøb-
mandsforretning og minder om TP musik-
marked i gamle dage. Forskellen er bare, 
at forbrugeren betaler gennem et abonne-

ment i stedet for per eksemplar. Hos You-
Tube 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 mikro-
betaling som en måde at sikre indtægterne 
til de, som skaber indholdet. Mikrobeta-
ling på eksempelvis Facebook kan være 
med til at løfte mellemlaget i musikbran-
chen, hvor tallene viser, at skoen klemmer 
mest:

»Hvis det i stedet for at være gratis ko-
stede meget lidt, ville det måske kunne 
medføre, at en hel masse mennesker, der 
leverer indhold, kunne få et indtægts-
grundlag. Vil man skabe arbejdspladser og 
vækst, skal det erhvervspolitiske fokus lig-
ge på at lave strukturpolitik og støtte an-
delstanken. 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 giganter-
ne og den måde at gentænke de forret-
ningsmodeller, som de repræsenterer:

»Vi danskere har fælles jernbaner og 
motorveje, så hvorfor skulle vi ikke have 
et fælles distributionsnet af musik og an-
det 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 ser-
vice 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 produk-

tioner og skabe international opmærk-
somhed. 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 ar-
bejde ville blive tusinde gange lettere.« 

Artisten har bedt IFPI formand og SONY  
direktør Henrik Daldorph om en kommen-
tar, men det er ikke lykkedes at få den. 

En ressourcetung løsning

Om det bliver staten, et andelsselskab eller 
enkelte private investorer, der driver im-
plementeringen 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 de-
cember 2017, at de var teamet op med flere 
store teknologivirksomheder om at udvik-
le ’en decentraliseret datamarkedsplads’. 
Dermed er det muligt, blockchain kan bli-
ve mere bredt anvendeligt for musikbran-
chen – med rigtige eller virtuelle penge. 

HENRIK LESCHLEY stifer af DiGiDi
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Sikkerhed i kæde af datablokke

Blockchain er en kæde af forseglede data-
blokke, 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 transak-
tioner og refererer til den forrige i en ens-
rettet kæde. Alle kan se blokkenes data og 
transaktioner og brugerne har en ’ledger’ 
(kassebog, red.), hvor bevægelserne frem-
går. På den måde kan ingen gå tilbage i en 
tidligere blok og ændre indholdet. 

Teknologien fungerer uden central kon-
trol 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 

ændres. Det er en slags digitalt vandmær-
ke, som kan imødekomme de historiske 
udfordringer omkring ulovlig kopiering.

Indspilning og rettigheder kobles sammen

I stedet for mange kopier af en enkelt ma-
sterfil, der streames eller downloades, er 
det den samme masterfil, der hentes hver 
gang. Værket eller indspilningen kan gem-
mes sammen med metadata om rettighe-
der, hvem der skal have betaling for ud-
nyttelse af musikken og med hvilken for-
deling. Her kan oplysningerne ses og veri-
ficeres 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 monetæ-
re 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 krypto-
valuta så som Bitcoin og Audiocoin kan 
bruges til mikrobetalinger, hvilket er stort 
set umuligt med ’rigtige’ penge, fordi om-
kostningerne 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 be-
lønne 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 an-
dele til dem. 

Kilder: Crunch Network, IDA, Computerworld.
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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.

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

 FAKTA OM
BLOCKCHAIN



UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Hush 
Sand
Little Tornado

Whomadewho
Through the Walls
Warner

Band Børnebip
Den Sure Dronning Og 
Rockbandet 
Elektriske Optagelser

Alice & Me
Christmas As Usual
Elektriske Optagelser

Maria Montell
Hjertet starter
PopGun Records

School of X
Faded. Dream.
ArtPeople

Lis Sørensen &  
Mads Björn
Live at Stella Polaris
Stella Polaris Music 

Martin Brygmann
Bates Delight
ArtPeople 

Wangel
Reasons
Playground 

The Nielsen Sisters
Mum & Dad 
Beckwerk Records 

Isam B
Smile And Pretend
Warner  

Hush
Sing
Little Tornado

Aksglæde
Fortrudte Fortielser
disco:wax

Tamra Rosanes 
Wine Me Up
10.000 Records

Claus Hempler
Ride Upon The Storm
Sony Music
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Gasolin
The Black Box (vinyl)
Sony  Music

Anderskov Kinetics
Mysteries
ILK  

Mads Langer
All the Time, Sometimes
Sony Music 

Gulddreng
Farvel
Universal 

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

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

Soleima
Low Life
Warner Music

Thulla's Merry-go-
round
Colony Collapse 
Disorder
MusikGalaxen

Fjæstad & Hellemann 
Bros.
Songs Of Jacob Elk
Egen udgivelse

Dicte + Hempler
Uppers
Stunt Records 

Sonic Tool Box
A Space in Time
Excess Records

Marie Frank
Lille Fredag I Provinsen
Gateway

 Jacob Haugaard
Tidsangivelse
Egen udgivelse 

True Nord
+N
Northerner Records 

Julie
Home Again
ArtPeople Music 
Publishing 



Stephan Grabowski
Gå Ikke Blidt Ind I 
Natten
Gateway 

Ivan Pedersen
Med Hjertet Udenpå
Dreamlitt 

Dario Campeotto
Spil Nu Din Sang
HatTrick Music 

Dario Campeotto
Mon Du Har Din 
Røde Cykel
HatTrick Music 

Michael Falch
Til Grænsen
Gyldendal 
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Marie Key
Regn
Sony Music 

VETO
I Am Here
Reset08

MØ
When I Was Young
Sony Music 

Sparrow
Silhouettes & Skeletons
Egen udgivelse 

D/troit
Soul Sound System
Crunchy Frog 

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

EXEC
A Thing of Lights
Tambourhinoceros 

O/RIOH 
This Is O/RIOH Speaking
Cech Records 

Tomas Barfod
Paloma
Friends of Friends

Søren Huus
Midtlivsvisen
A:larm Music 

Hess Is More
80 Years
Edition Records 

Nicolaj Wamberg
Icelandic Movements
Zamberi Records 

August Rosenbaum
Vista
Tambourhinoceros

Dizzy Mizz Lizzy
Livegasm
Sony Music 

Tigertræning
Dragekamp og 
Koglekast
Strombolin 

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 M
orten A
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FET produceret af K
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-act.
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JULIENNE DOKO, international danser og 

koreograf, født i Den Centralafrikanske 

Republik, bosat i Danmark. 

Julienne Doko holder sig skarp; både fy-
sisk 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 main-
stream og er blevet ’demokratiseret’ gen-
nem 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 bevæ-
gelse. Alle kan dele, hvad de laver på de so-
ciale 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 ek-
sempel har moderne afrikansk dans en 
enorm og meget dynamisk moderne scene, 
hvor jeg ser en meget stærk, kreativ inno-
vation og kunstneriske udtryk. I virkelig-

heden er afrikansk contemporary dance en 
tværnational udvikling af udtryk, der fore-
går på begge sider af Atlanten i dag. Steder 
som New York, London og Paris er indly-
sende 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, koreogra-
fer og artister i forskellige stilarter. Hun 

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.

BLOM ST RER OVER 
H E L E  V ERD EN

MODERNE 
 DANS

A F  K A T.  S E K J Æ R
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nævner en række kunstnere, som blander 
moderne dans med traditionelle danse og 
forklarer, at det giver et smukt, ekspres-
sivt og rigt udtryk:

»For eksempel er der Akram Khan, der 
blander moderne dans med den indiske 
dans kathak, Rosangela Silvestre fra Brasi-
lien, der kombinerer moderne dansetek-
nik og bevægelser, der er hentet fra sym-
bolikken i Orixa-dans eller Compagnie 
Jant-Bi og Germaine Acogny fra Senegal og 
Irène Tassembedo fra Burkina-Faso, der ar-
bejder med afrikansk moderne dans. Også 
Zab Maboungou i Canada bruger contem-
porary 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 Kä-
fig 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 de-
res ekspressive kraft.«

Den ugentlige personlige jamsession

Julienne Doko tager så mange classes og 
deltager i så mange workshops som mu-
ligt i alle mulige stilarter, både herhjemme 
og i udlandet. Hun forklarer, at det ’holder 
én ung’, men det gør også, at man er yd-
myg 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 ar-
bejder 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 tenden-
ser i dans er det absolut nyttigt at deltage 
i workshops, men også at følge med på so-
ciale 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 

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 dan-
sen,« siger Julienne Doko med begejstring 
i stemmen.

Glæden ved at vække noget hos andre 

De professionelle sejre falder i flere kate-
gorier hos Julienne Doko. Det umiddelba-
re er selvfølgelig at arbejde med store nav-
ne, danse på store scener eller i opsætnin-
ger, tv-shows og musicals. Men hun be-
tragter 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 kon-
takte 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 op-
ført mit stykke ’Corps Accords’, der hand-
ler om identitets-assertion og kropsaccept. 
Bagefter kom en kvinde hen til mig for at 
fortælle mig, at hun virkelig kunne relate-
re 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 bok-
sering og fremhæver det fantastiske i, at 
hendes kunst taler til forskellige menne-
sker, og at de kan relatere til samme værk 
på trods af ganske forskellige forudsætnin-
ger. 

»Selvfølgelig tæller jeg det også som en 
sejr at få mit arbejde valgt eller endda no-
mineret på festivaler, men i bredere for-
stand sætter jeg stor pris på at flytte ud i 
’internationale rum’ med kunst. Jeg føler, 
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at jeg får kreative udsyn og inspiration, 
hvilket er en absolut nødvendighed for le-
vende kulturliv.«

ALI HAYDAR arbejder som professionel 

danser i København, medejer af Equals 

Entertainment.

Ali Haydar er en af de yngre, danske dan-
sere, som er på vej frem med fuld fart. 
Han holder blikket rettet mod udlandet 
men har samtidig en stærk lyst til at ska-
be 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 me-
get forskelligt som muligt. De fleste koreo-
grafer for musik-artister er også dér, så det 
er et godt sted at blive set.«

I europæisk kontekst er det særligt Pa-
ris, 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, hvor-
dan 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-min-
ded og udfordre sig selv på nye måder.«

Ali Haydar har sit eget dansekompagni 
sammen med en anden, og det giver mu-
lighed for selv at sætte sin stil og selv ud-
vikle 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 inspirati-
on fra. Jeg ville ønske, at Danmark i frem-
tiden bliver kendt for sin egen måde at be-
væge 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 etab-
lerede danse-scene og se lidt mere ud til si-
derne:

»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 spør-
ge: 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 community-
projekt, hvor børn og unge fra det køben-
havnske Nordvestkvarter stifter bekendt-
skab med dans som kunst- og udtryks-

form. Kvarteret er kendetegnet ved at have 
en meget blandet etnisk befolkningsgrup-
pe. ’Dans i Nordvest’ er blevet populært og 
har tilmed skabt sammenhængskraft i en 
bydel, der har været præget af det modsat-
te.

»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 Nord-
vest 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 euro-
pæiske 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 talentudvik-
ling, og udover dans blev der også under-
vist 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 cirku-
lær bevægelse, og begge dele er lige vigti-
ge. Derfor begyndte vi også at lade de 
unge arbejde med professionelle dansere 
og udviklede i samarbejde med dem fore-
stillinger,« fortæller Cher Geurtze og tilfø-
jer, at der er mange tidligere elever, der i 
dag har gjort dansen til deres levevej. En-
ten ved at videreuddanne sig på de profes-
sionelle uddannelser eller ved at skabe de-
res egne kompagnier eller koreografier. 
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I dag er Cher Geurtze leder af Danse - 
kapellet, som har til huse i det tidligere 
krematorium ved siden af Grundtvigskir-
ken. Udover Dans i Nordvest, Uppercut 
Danseteater holder 14 andre danseforenin-
ger til samme sted. På spørgsmålet om 
hvordan dansen har det i dag, er der der-
for heller ikke meget tvivl at spore hos  
 

Geurtze:
»Moderne dans vok-

ser. Bare i København er 
der sket en vækst af samar-

bejde 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 main-
stream, 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 spørgs-
mål, hun i sin tid stillede sig selv, nemlig: 
’Hvem har vi ikke på scenen?’. Det har be-
tydet, at Cher Geurtze har kastet sig ud i 
at danse med en helt ny aldersgruppe, 
nemlig folk på 60+. Og det er ikke stan-
darddanse 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 Kongeli-
ge 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.«

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. 

Foto: M
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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.

Se alle rabatterne på www.loplus.dk

med LO Plus

SPAR PENGE 
PÅ FERIEN

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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SÆT P RISEN FOR D IT ARB EJDE
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 R T H E  V I N C E N T Z E N

Når nye opgaver eller samarbejder skal 
starte, skal samtalen om pengene også ta-
ges. Nogle artister foretrækker en løs snak 
om emnet, mens andre starter ud med at 
fortælle, hvad prisen er på deres kunstne-
riske bidrag eller optræden. Som forhand-
ler 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 økono-
mi 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.

Begge måder kan have fordele, forklarer 
Malene og fremhæver ikke en forhand-
lingsstil frem for en anden. Men hvis 
modparten opfatter det som om, at pris el-
ler 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 bru-
ge tid på at blive god til at tale om penge, 
forklarer Malene Andersen. »Det er vig-
tigt, fordi det øger din værdi som artist og 
giver dig mere kontrol og ansvar for din 
kunstneriske karriere. Har man først prø-
vet 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 sam-
talen og kommunikationen kan være for-
skellig alt efter temperament, men bud-
skabet skal være klokkeklart.« 
 
Er det bedre at få en anden til at forhandle 
for sig? 
»Hvis man er dygtig og glad for at for-
handle, så når man oftere sit mål, når man 
selv forhandler, fordi man selv kender sine 
styrker bedre end andre. Omvendt kan det 
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SÆT PRISEN FO R DIT ARBEJDE
give god mening at lade andre forhandle 
for sig, hvis man er utryg ved en forhand-
ling, eller man ikke bryder sig om at tale 
om pris.«

 

Forberedelse 

• At tale om værdien af egne præstationer 
og sætte kroner og øre på arbejdet star-
ter 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 mod-
parten ikke siger ja med det samme.

• Giv tid og vær beslutsom – og tag ikke 
forhandlingen personligt  
 

Malene Andersen hjælper artisterne tale om penge ud fra denne model

Har du brug for hjælp til din 

forhandling?
Kontakt juridisk afdeling i Dansk 
Artist Forbund på 33 32 66 77.
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Mira C. Skadegård forsker i diskriminati-
on ved center for social eksklusion og læ-
ring (SEAL) på Ålborg Universitet. For 
hende giver #MeToo anledning til et para-
digmeskifte 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 diskriminati-
on, kvinder er udsat for både strukturelt 
og i form af mere eller mindre belastende 
chikane eller overgreb blot på grund af de-
res køn. Men for at undgå en skyttegravs-
krig 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: 

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 kam-
pagne 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 histo-
risk 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 in-
teraktioner, vi har med hinanden.«

Vi skal passe på med nye barrierer 

mellem kønnene

100 franske kvinder i showbiz har på for-
anledning af Katherine Deneuve under-
skrevet et åbent brev, hvor de udtrykker 
bekymring for, at mænd vil ’stoppe med 
at lægge an på kvinder’ efter #MeToo. Den 

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.

YOUTOO
METOO

HETOO
THEYTOO

A F  S A R A  I N D R I O
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har de udvidet rammerne for, hvordan 
man definerer diskrimination til at omfat-
te den daglige tale og sprogbrug. Da ordet 
’negerkonge’ blev taget ud af Astrid Lind-
grens Pippi Langstrømpe, vakte det megen 
kritik i Danmark. Diskrimination af kvin-
der 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 Skade-
gård, 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 legitime-
rer vi også det, de ikonbilleder står for. 
Som afsender – både kvinder og mænd – 
af de roller stereotype mænd i skovmands-
skjorte 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 kultur-
brancherne 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,« si-
ger han.

Er den rytmiske musikbranche gået fri?

Den rytmiske musikbranches kvinder i 
Danmark har været forbavsende stille. 
Dermed ikke sagt at der ikke foregår dis-
krimination af kvinder i musikbranchen, 
siger Mira C. Skadegård. 

13. januar i år tog filosof Anders Fogh Jen-
sen 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 hæn-
derne på puritanismen. Så langt vil næst-
formand i Dansk Artist Forbund Asger 
Stenholdt ikke gå, men for ham er det vig-
tigt, at der ikke opstår nye, unaturlige bar-
rierer mellem mænd og kvinder, og det 
kræver en dialog om, hvordan vi gerne vil 
have samspillet skal se ud i fremtiden, si-
ger 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 beva-
re 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 overra-
skede som alle andre, og vi har svært ved 
at komme med i de fora, der er på de so-
ciale 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, bar-
sel, stillinger og så videre. Men også bitte-
små ting, der opstår i interaktioner til dag-
lig, 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 he-
teronormative, 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 kønsdiskrimi-
nation. Med mindre der er en forklaring 
på, at kvinder, fordi de er kvinder, er dårli-
gere til at spille musik. Men vi ved i dag 
fra forskningen, at der ikke findes forskel-
le på mænd og kvinder, der kan begrunde 
diskrimination af kvinder i fag eller lig-
nende.« 

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 modreakti-
onen startet af mandlige komikere, som 
hedder #HeToo. Kulturpersonligheder som 
Martin Krasnik og Ole Bornedal har forsva-
ret kampagnen. Chefer og kulturpersonlig-
heder har måttet forlade deres stillinger ef-
ter anklager om seksuel chikane og over-
greb. Blandt dem personligheder som 
Zentropas direktør Peter Ålbæk og modefo-
tografen Mario Testino. Peter Ålbæk er dog 
tilbage igen, idet Arbejdstilsynet, trods be-
viselig ’chikane og mobning’, fandt det til-
strækkeligt, ’at Zentropa har sat fokus på 
problemet’. Redaktionen vil gerne påpege, 
at der også finder seksuelle krænkelser af 
mænd sted. I følge forskningen er omfan-
get dog forsvindende lille til sammenlig-
ning. 
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                 STØRRE 
     ANER  KENDELSE 
        OG  FLERE 
            FAKTAARTISTERNES 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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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 den-
ne. Kunstneren er også individualist, hvor-
for 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 kunst-
nerne, omforme dem og vende dem til no-
get konkret – noget at arbejde med i den 
moderne verden – hvor der er flere og fle-
re, der arbejder ’atypisk’. 

Og så er der diversitet og mangfoldig-
hed. 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 net-
værksmøder, eller når vi skriver om og il-
lustrerer vores arbejde. Vi er meget op-
mærksomme 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 områ-
der 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. 

                 STØRRE 
     AN ER  KENDELSE 
        OG  F LERE 
            FAKTA

  
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 
stream ing tjenesterne. Men musikselska-
berne 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 techgiganter-
ne 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 verde-
nen som helhed har vi brug for kunstner-
nes idérigdom. 

Et mantra i DAF er at få mere fakta, 
data og analyse omkring hele det kunstne-
riske område i Danmark. Der er forvent-
ninger til kunstneres arbejde fra alle sider, 
men for lidt viden. For nationalt at kunne 
lave ambitiøse prioriteringer omkring ud-
dannelse/efteruddannelse, kunst og kultur 
i alle hjørner af landet, så skal vi vide no-
get om hvem, hvor og hvordan. Det gør vi 
ikke i dag. Vi mangler et samlet analyse-
apparat. 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 dagpengelovgiv-
ning, 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 el-
lers pæne indtægter nu ender med urime-
lig lav udbetaling bare grundet deres ind-
tjeningsform. Vi presser på, for at den revi-
sion fremskyndes.

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 forhand-
lingsforløb alene. Markedet udvikler sig 
lynhurtigt, og det samme gør det optimale 
resultat af en forhandling dermed også. 
Hvad skal man som artist være opmærk-
som på, og hvad kan man egentlig tillade 
sig at forlange og forvente af samarbejds-
partnere? Som organisation har vi viden 
og fagfolk, der arbejder på relevante og 
ambitiøse mål for den enkelte forhand-
ling. Uanset om det er en større eller  
mindre sag.

Og så egentlig ret basic – at være her, 
lytte, følge trends og behov hos medlem-
merne.
 
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 ar-
bejde. 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-
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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 R T H E  V I N C E N T Z E N

Et retfærdigt system man kan stole på.  
Anerkendelse af artisternes arbejde. Mere 
moderne regler. Sådan lød Dansk Artist 
Forbunds overordnede ønsker, da Dagpen-
gekommissionen i 2014 gik i gang med at 
rette op på et meget udskældt dagpenge-
system. 

»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 arti-
ster og andre bliver straffet for at arbejde.«
Ordene kommer prompte fra Dansk Artist 
Forbunds arbejdsmarkedskonsulent, Dor-
the Korfitzen, når hun bliver spurgt om, 
hvad forbund og a-kasse har lagt frem for 
kommissionen og de udvalg, der har arbej-
det for de ikke-fastansatte lønmodtagere. 

Et mere moderne forsikring mod ar-
bejdsløshed har længe stået på opgaveli-
sten hos Dansk Artist Forbund og Artister-
nes a-kasse. Efter 4 års politisk arbejde 
skal det nye dagpengesystem stå sin prø-
ve. De fleste ændringer er allerede trådt  

i kraft eller gør det senere i år, og hvor 
godt ender det nye dagpengesystem egent-
lig med at blive for artisterne? 

»Der var nødvendigt at arbejde intensivt 
med at give plads til artister i det ny dag-
pengesystem. For vi var klar over, at de 
helt særlige regler, vores faggruppe tidlige-
re 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 forbed-
ringer 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 dagpengesy-
stem 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 beskæfti-
gelse 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 om-
regne honorarer til timer, bliver også mar-
kant sat ned. I fremtiden vil et honorar på 
2000 kr. svare til ca. 17 timers arbejde mod 
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ca. 8 timer i dag, så honorarlønnede vil 
hurtigere kunne genoptjene retten til dag-
penge igen.

De ændrede regler kan gøre det attrak-
tivt 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 må-
ske 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 forsikrin-
gen.«

Honorarlønnede kan ende med meget 

lav dagpengesats

Men det nye dagpengesystem har også vist 
sin bagside. En ændret måde at udregne 

at når perioden med supplerende dagpen-
ge 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 for-
nuft og reformens intention,« siger Joan 
Kristensen.

Arbejde skal være tilladt i dp-systemet

Artisternes a-kasse og Dansk Artist For-
bund vil fortsat kæmpe for at ændre de 
lave dagpengesatser, den for lave omreg-
ningssats og de uhensigtsmæssige regler 
for supplerende dagpenge, forklarer Dor-
the Korfitzen. 

Det handler om at fjerne de forhindrin-
ger 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 tilfreds-
stillende i det nye dagpengesystem.«

Stemmer i med flere fagforbund

Dagpengesystemet er dog ikke kun proble-
matisk 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 sam-
men 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 sam-
men om at følge udrulning og konsekven-
ser af de nye dagpengeregler.«

størrelsen på dagpengesatsen kan føre til 
en meget lav dagpengesats til nogle a-kas-
semedlemmer. I Dansk Artist Forbund har 
der allerede vist sig eksempler på en barsk 
konsekvens af den nye måde, som dagpen-
gesatsen bliver beregnet på. Mindstesatsen 
er afskaffet, og derfor er der i princippet 
ingen nedre grænse for, hvor lille en dag-
pengesats 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 no-
get minimum for dagpenge, som er det, 
folk skal leve af. Vi har fremlagte indtil 
flere regnestykker, der viser hvordan pro-
blemet opstår. Så sent som i december sid-
ste år lagde vi konsekvenserne frem for 
beskæftigelsesudvalget på Christiansborg. 
Men der har i første omgang ikke været 
tilstrækkelig politisk opbakning til at æn-
dre på dette.«

I Artisternes a-kasse følger afdelingsle-
der Joan Kristensen også nøje konsekven-
serne 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 genoptje-
ning 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, 
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R E D I G E R E T  A F  D O R T H E  V I N C E N T Z E N

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

STØTTE TIL GRØNLANDSKE 
MUSIKERE OG SANGERE 

GENERAL-
FORSA MLING 
2018
Kom til generalforsamlingen i Dansk 
Artist Forbund og mød kollegerne.

På dagen skal der stemmes om ram-
merne for forbundets rettighedsfor-
valtning, regnskabet bliver fremlagt 
og der vælges suppleanter til besty-
relsen.

Generalforsamling onsdag  
den 23. maj kl. 17.

• Formandens beretning
• Regnskab og gennemsigtigheds-

rapport
• Anvendelse af midler fra kollek-

tive forvaltningsorganisationer
• Valg af kritiske revisorer og sup-

pleanter til bestyrelsen

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

Alle medlemmer modtager en direk-
te 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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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

FØDSELSDAGE 1/2 – 31/8 2018

Musik har en positiv indflydelse på vo-
res fysiske og mentale helbred, uanset 
om vi spiller musik selv eller blot er  
ivrige koncertgængere. Det viser en ny 
undersøgelse fra AAU og SDU.

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 sundheds- 
og sygelighedstilstand, som 14.265 perso-
ner 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-

sundhed ved Syddansk Universitet. Det er 
sjette gang, Institut for Folkesundhed gen-
nemfører denne folkesundhedsundersøgel-
se, men det er første gang, undersøgelsen 
indeholder spørgsmål om musik.

– At koncertgængere rapporterer om et 
godt helbred kan hænge sammen med fle-
re ting. Mange ved fx præcis, hvilke musi-
kere og komponister der taler til deres 
krop og sind, eller hvilke klassiske værker 
de føler sig opløftede eller positivt anfæg-
tet af at lytte til. Når man går til live-kon-
cert, får man både en personligt engage-
rende oplevelse og en mulighed for at dele 
den med andre. Live-koncerten kan forstås 

som et tilbagevendende ritual, man delta-
ger i for at bekræfte sin identitet som et le-
vende 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 del-
tog i undersøgelsen bruger selv musik til 
sundhedsfremmende formål som fx at for-
bedre 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

MUSIK GIVER ET GO DT  HE LBRE D
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subURBAN  
DANCE FESTIVAL 
12. TIL 19. MAJ
 
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

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 kultur-
huse Trinbrættet, i dag kaldet Vestergade 58,  
i Aarhus. 

Jens Okking var utrætteligt stædig, men når man er fortrolig 
med livet i en provinsby, skal man ikke undervurdere den betyd-
ning, 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 fle-
re 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 spille-
stedet 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 Ok-
king 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 sce-
ne, han optrådte på, men var også disciplineret nok til at være 
passende afdæmpet, når det fordredes. Han ville ikke stjæle bille-
det, 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 Informa tion 22.01.2018

»JEG GJORDE MIG UMAGE«

Foto: Jeppe M
ichael Jensen/Scanpix
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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

GØGLERSEMINAR 17/6
Vær med til at sætte tal på danske artisterSYM P OSIUM 

OG  RESIDENS 
FO R DAN SER E 
I  M AJ  OG JUNI
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

Bag projektet står fire kunstnere i det dan-
ske dansemiljø, der vil styrke dansen som 
kunstform. En af initiativtagerne, Carolina 
Bäckman forklarer: 

»Vi oplever, at det danske dansemiljø 
kæmper med økonomisk usikkerhed, kor-
te ansættelser og en generel mangel på  
stabile strukturer. Gennem ’Danske Danse-
historier’ håber vi, at vi som kunstnere 
kan lære hinanden at kende udenom disse 
stressende forhold, dele og sammen formu-
lere vores historie – som fortid, nutid og 
fremtid.«

Begge arrangementer er gratis – dog et 
mindre tilmeldingsgebyr til residenset. 
Følg med på www.hautscene.dk
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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.

SÆT X 
VED 27. MAJ

KÆRE MEDLEMMER
Jeres arbejde gør verden større og det skal vi fejre – med hund-
redvis 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.


