
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blev optaget som sanger som 13-årig i DR pigekor – en korskole, der gennem 10 år bragte meget 
med sig, herunder koncertvirksomhed og korkonkurrencer i ind- og udland, sanguddannelse og 
mødet med de kommende kollegaer i RIFFS, vokalensemblet der i flere år optrådte hyppigt i DRs 
underholdningsprogrammer, optrådte m bigbands og orkestre i hele Norden og til masser af 
virksomhedsevents – ofte med cremen af danske jazzmusikere. RIFFS blev til Vocal Crew, som 
medvirkede i Dansk Melodi Grandprix, var den musikalske ramme i Tivolis 150 års stort anlagte 
jubilæumsshow i Glassalen og udgav popalbummet Crewsing – der blev spillet på alle landets 
radiostationer.  
Som solist medvirket på diverse album med danske sange, spillet revy og teater, og ikke mindst 
sunget på diverse Disney tegnefilmproduktioner, samt i en del år med tilknytning til diverse 
kirker som kirkesanger. 
Det vil sige en professionel sangkarriere – der stadig holdes ved lige på den årlige måned lange 
julekoncert turne med Stig Rossen, hvor fire sangere og 6 mands orkester er backing. 
 
 
Medley Records var 80’ernes lille pladeselskab, der voksede sig stort med et seriøst antal af de 
danske artister som varemærke. Her var Lena pressesekretær i 4 år – hvor opgaven var at 
promovere de nye album og kunstnere på nye måder. Her startede interessen for kunstneres 
vilkår og identitet – og sideløbende med sangkarrieren, blev hun allerede i 1988 aktiv i Dansk 
Artist Forbunds bestyrelse. I 2007 og mange sange senere, blev hun af medlemmerne valgt til 
formand – og har siden modtaget genvalg 3 gange og med det i ryggen haft øjnene på en 
hurtigløbende bold omkring kunstneres vilkår og faglighed i Danmark. Som medlem af LOs 
hovedbestyrelse har hun bragt de udfordringer, der er omkring sociale forhold ind i den store 
fagbevægelse og samlet en del af de mindre og store forbund omkring ’de atypisk 
beskæftigede’. Hun har siddet for bordenden til forhandling af en ny Solistoverenskomst med 
DR og været en af primusmotorerne bag at samle kulturbranchen til en kæmpe tre dages event 
– både faglige organisationer og kulturformidlere – til det årlige Folkemøde på Bornholm – 
’Rosengade – kunst og kultur LIVE´. Lena er en del af Kulturmøde Mors’ advisoryboard samt 
moderatorpanel – så debat om kunstens og kulturens fremtid og udvikling – er en stor del af 
hendes hverdag, hvorfor Lena er en ofte benyttet moderator, debattør og konferencier. 
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Formandshvervet har givet mulighed for adskillige tillidshverv, hvor Lena repræsenterer de 
udøvende kunstnere og Dansk Artist Forbund, samt andre bestyrelsesposter som hun besidder 
qua sit kendskab til underholdningsbranchen, musik, teater og anden scenekunst. 
 

Repræsenterer de udøvende kunstnere i bl.a.: 

Copydan Kultur Plus (formand), 
 
Gramex' (næstformand), 
 
LO’s Hovedbestyrelse, 
 
Dansk Kunstnerråd og Dansk Kunstnerråds bestyrelse, 
 
Spil Dansk' bestyrelse, 
 
Fællesrådet for Udøvende kunstnere 
 
Arbejdermuseets bestyrelse (næstformand), 
 
Folketeatrets bestyrelse, udpeget af kulturministeren, 
 
Københavns Internationale Teaters bestyrelse 
 
og Jazz Danmarks repræsentantskab. 
 
Samtlige tillidshverv og bestyrelsesposter 

 
 
 
 

http://www.cdkp.dk/Home.aspx
http://www.gramex.dk/
http://www.lo.dk/omLO/LOsopbygning/Hovedbestyrelsen.aspx
http://www.dansk-kunstnerraad.dk/
https://spildansk.dk/
http://www.arbejdermuseet.dk/
http://www.folketeatret.dk/
http://www.metropolis.dk/
http://www.jazzdanmark.dk/
https://www.artisten.dk/cgi-files/mdmgfx/file-922-514974-22086.pdf

