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Kunstnerisk foretagsomhed er ikke noget
nyt – den er kernen i det meste kreative
arbejde. Og det arbejde vokser sig ofte sær
ligt stærkt i et samspil med andre.
Så når regeringens Vækstteam for krea
tive erhverv anbefaler gode rammer for
ildsjæle og kreative – eller når fonde som
Bikuben vil styrke kunsten – er svaret bl.a.
flere samarbejder og fysiske arbejdsrum til
kunstnere.
Vi har i dette nummer af ARTISTEN 
fokus på kreative samarbejder og værdien
af disse. Værdi for både den enkelte artists
ideer og som bidrag til omverdenen. Kunst
nere skal have rum til at arbejde – og der
skal være plads til de mange forskellige
måder at få resultatet ud i verden på.
For mange er samarbejde og entrepre
nørskab en naturlig vej til at skaffe sig 
arbejdsrum, synlighed og udvikling.
Hver eneste gang man taler om udvik
ling af og investering i kunsten og kunst
nere – taler man værdisætning og værdi
tilførsel. Nye investeringer eller pleje af
særlige vækstlag og fødekæder kræver do
kumentation med konkrete tal og resulta
ter, enten for det direkte oplevelsesøkono
miske eller publikumsinteressen. Så hvor
for er det mon stadig helt umuligt at få 
politisk interesse for at skaffe samlet vi
den og talmateriale om os, der arbejder 
i kulturen og i de kreative erhverv? I DAF
synes vi, at prioriteringer, indsatsområder
og beslutninger i dag i for høj grad baserer
sig på mangelfuld eller slet ingen data 

eller evidens i modsætning til mange an
dre brancher, hvor indsatser helt naturligt 
tager afsæt i en kortlægning af feltet.
Konkret mangler der samlet viden om,
os der arbejder med de forskellige kreative
fag, og hvad vores rammevilkår er. Vi ved
reelt ikke, hvor mange kunstnere der ar
bejder professionelt i Danmark – hverken
uddannede eller autodidakte. Vi ved ikke,
hvor i landet de bor, hvad de arbejder med
inden for kunsten og områdernes indtje
ningskanaler.
Uden fælles fakta om kunstnernes sto
re virke får vi ikke et brugbart billede af
erhvervet. Det forbliver svært at argumen
tere for nye satsninger og investeringer i
de forskellige kunstneriske fag og brancher
– og at udvikle de kulturelle sektorer. Skal
vi arbejde målrettet med kunstnernes ar
bejdsrammer og realisere anbefalingerne
fra regeringens Vækstteam for de kreative 
erhverv – så skal vi altså have en ana
lyseenhed.
Det er på tide, at Danmark får en ’Tal 
og Fakta-enhed’, der samler viden om de
kunstneriske erhverv. Viden som vi sam
men med mange andre i kultursektoren
har plæderet og argumenteret for i rigtig
mange år. Det vil tilmed bringe os på vi
densniveau med vores nordiske nabolande,
hvor netop evidens går hånd i hånd med
ønsket om at fremme kunst- og kultur
livet.
Lena Brostrøm, formand
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DANSK
FAKTA
KUNST OG KULTUR GØR
MENNESKER SUNDERE
forskning, som påviser, at deltagelse

SKUDSIKKERT

i kunst- og kulturaktiviteter kan forbedre

BEDRE SCENEVÅBEN PÅ VEJ

Internationalt set findes der allerede

helbredet. Nu viser den første danske
undersøgelse af et kultur-på-receptprogram, foretaget af Aalborg Universitet
(AAU) de samme resultater.
Mennesker med stress, angst eller depression får det bedre, når de deltager i kunstog kulturaktiviteter som fællessang, guidet
byvandring eller teaterbesøg sammen
med andre.
www.musikterapi.aau.dk

Et våben kan være en helt nødvendig og dramatisk rekvisit,
både i cirkus og på film. Men for scenekunstnere er det ofte
meget vanskeligt at få den nødvendige våbentilladelse
udstedt af politiet.
Det kan fremover blive meget nemmere når iværksætterne
Søren Haraldsted og Daniel Karpantshof lancerer en attrap
der ligner og larmer som et våben. Modellen har fået navnet
Violette og virker ved hjælp af gasser som skaber en
kontrolleret afbrænding der ligner og lyder som et rigtigt
skud. Violette produceres af Copenhagen Industries og
lanceres globalt i 2020.

1.85 MIA. €
er det beløb som Europa-Kommissionen lægger op til at
forhøje budgettet for Et Kreativt Europa 2021-2027 med.
Programmet støtter europæiske kulturelle og kreative sek
torer og audiovisuelle værker. På kulturområdet er målet
at forbinde talentfulde kunstnere i hele Europa gennem
samarbejdsprojekter, netværk og platforme og gøre det lettere at samarbejde på tværs af landegrænserne.
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AF DE NYE GUITARKØBERE
ER UNGE KVINDER
Den ikoniske guitarproducent Fender har
undersøgt hvem der bliver fremtidens
købere af de kendte instrumenter. Firmaet
har undersøgt hvem der går i gang med
at lære at spille guitar og tallene på det
engelske og amerikanske marked viser at
halvdelen er unge kvinder.
Kilde: www.fender.com
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D ET H EL E
D RE JER SIG
AT PASSE PÅ
K ERNEN
SIDEN BARNSBEN HAR PIANIST OG KOMPONIST AUGUST ROSENBAUM FØLT
DEN SAMME INSPIRATION OG AMBITION OG HVORDAN HAN END VÆLGER
AT UDTRYKKE SIG, STAMMER DET FRA DEN SAMME KERNE. MEN HVORDAN
MAN VÆRNER OM DEN KERNE ER IKKE GIVET - HELLER IKKE FOR ET
VIDUNDERBARN HVOR ’SUCCES’ HAR LIGGET I KORTENE.
AF SARA INDRIO

Artisten er blevet sat stævne på Darcy’s en lille kældercafé i den
ende af Blågaardsgade på Nørrebro, der er præget af et parke
ringshus og unge med lidt for meget tid og ingen steder at gå
hen. Tanken strejfer uundgåeligt i det næsten tomme, lille lokale,
at her må det være meget svært at leve af at sælge smalle kunst
bøger og en cafelatte i ny og næ. Tilfældigvis symboliserer den
problemstilling dele af August Rosenbaums karriere, men valget
af mødested er ganske pragmatisk: lige om hjørnet ligger hans
studie, hvor han hver dag har travlt med at skabe musik og et 
afsæt for den.
Hans overvejende instrumentale, tangentbaserede musik har
ført til solooptrædener på store livescener og festivaler, samarbej
der med internationale topnavne og mange prestigefyldte priser
og legater. Men hvordan bygger han bro mellem det ukompro
mitterede kunstneriske udtryk og en levevej som kunstner?
August Rosenbaum fortæller om, at nørderi er vigtigt og om at
tro på sit eget ærinde, som først og fremmest er at værne om det
sårbare og fine ved kunsten.
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Tilbage til kernen
August Rosenbaum tager ikke overtøjet af på noget tidspunkt i
løbet af interviewet. Tasken holder han tæt mod kroppen. Ikke at
der er noget anspændt over ham eller hans måde at tale på, men
han skal videre på arbejde i studiet, fortæller han. De fleste svar
kommer ret selvfølgeligt, og så er der også ting, han ikke gider
tale om; August Rosenbaum svarer med afslappet overbevisning
og efterlader ingen tvivl.
»Man skal tænke på at gøre, hvad man har lyst til, for det kan
blive et langt liv med musik. Jeg har måske 60 år tilbage, hvis jeg
er heldig,« siger han med et diskret smil.
Han referer til det med at passe på ’kernen’, som han kalder det.
»Erkendelsen kom sent til mig af, at det med at lave musik er
et erhverv, som kræver, du betragter dig selv som professionel. For
mig var det med at skabe musik jo ’bare’ noget, jeg gjorde, og som
min familie også ’bare’ gjorde. I virkeligheden er det temmelig
svært at bevare det blik, at musikken er lystbetonet, smuk og
naiv.«

OM

Nørderi er vigtigt
Augusts forældre og bedsteforældre var og er kendte sceneperson
ligheder i Danmark, og hans åbenlyse talent for pianoet er blevet
set og støttet fra starten både af dem og andre. Han er af uden
landske medier blevet kaldt ’en af Danmarks største musikalske
kapaciteter’ og August kan blandt sine mange meritter tælle to
Danish Music Awards for hans solo projekt, en solo performance
på Sónar Festivalen, en nominering til Nordic Music Prize og 
til en Steppeulv i 2014. I alle disse sammenhænge giver han pub
likum af sin ’kerne’. Men hvad er den egentlig gjort af?

»Hmmm… Noget intuitivt, som altid har været der,« starter
August lidt søgende.
”Jeg har spillet, siden jeg var helt lille, så det er hverken ambi
tion eller inspiration, men en nødvendighed og drift mod at ska
be musik. Giver det mening?« spørger August.
En del af Augusts daglige arbejde er at finde plads til den ’ker
ne’, som ikke er så nem at sætte ord på. Det er den, som gør ham
til en eftertragtet artist, og som bringer ham ud på verdens virtu
elle og konkrete scener. Hvad er hemmeligheden bag, at den me
get sfæriske og kompromisløse musik alligevel åbner så mange
døre?
»Det er vigtigt ikke at miste troen på musikkens værd for an
dre mennesker, men man skal stå tidligt op for at finde nye veje
for det ret sårbare, fine, den er gjort af. På overfladen er der ikke
så meget plads til det i verden, men netop det aspekt, mener jeg,
spiller en vigtig rolle for solidaritet og sammenhold i samfun
det,« siger August.
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Men hvordan ved man så, hvornår man er ved at sælge ud af
’kernen’?
»Det kan man kun selv definere,« svarer August uden tøven.
I øjeblikket er han ved at skrive musik til den Kongelige Ballet
sammen med Kim Gordon fra det ikoniske band Sonic Youth.
Hun er ifølge August et eksempel på en kunstner, som ikke har
solgt ud af sin ’kerne’.  
»Hun er mere punk, end jeg nogensinde bliver,« konstaterer
August ikke uden spor af beundring i stemmen.
»Hun er det modsatte af fleksibel, og hendes identitet er hun
drede procent den musik, hun laver. Dem er der ikke så mange
af i dag, og måske især ikke i Danmark, fordi vi som musikere
skal være sindssygt gode til at omstille os. Kim Gordon er fra en
tid, hvor de ikke kørte efter, hvad der var en god forretnings
model, og det kunne vi godt bruge noget mere af i dag også,« 
siger August.

»Jeg har spillet, siden jeg var
helt lille, så det er hverken
ambition eller inspiration,
men en nødvendighed og
drift mod at skabe musik.«

I den ideelle verden ville August helst skabe musik hele tiden og
kun spille en koncert i ny og næ.
»Jeg har øvet sindssygt meget og hørt sindssygt meget musik.
Lige nu handler det om at gå på opdagelse i studiet. Lade en
mønt glide over et bord og omdanne til et element i musikken.
Det nørdede er vigtige for mig og mit arbejde.«
Nye ideer kræver tid
Men det er ikke altid nemt at finde plads og ro til den slags 
musikalske eksperimenter – heller ikke for August. Selvom han
kommer fra en familie, hvor de i tre generationer har valgt ’en
spændende vej’, som August kalder de kunstneriske erhverv, så
kan det også for ham nogle gange føles usikkert og udfordrende.
Ikke mindst nu, hvor han er blevet far.  
»Jeg føler mig meget heldig, og nogle gange tænker jeg, om det
mon kan blive ved. Især når jeg er så dårlig til at indgå kunstne
riske kompromisser, som jeg er,« siger August.
For nørderi tager tid, og tid er penge. Men nørderiet er vigtigt
for at udvikle både kunst og kunstner, fortæller August og under
streger hvor vigtigt det har været for ham at kunne trække på 
risikovillig kapital, som eksempelvis de penge der kom, uden
medfølgende krav, fra Kunstfonden.

AUGUST BLÅ BOG
August Rosenbaum afsluttede en master fra RMC i Køben
havn i 2012 og har desuden studeret i New York med Jason
Moran og Vijay Iyer på Manhattan School of Music og Har
vard.
Han står bag seks udgivelser i eget navn og medvirker på
en række udgivelser med andre, blandt andet som arrangør
for MØ. Han har været involveret i tværæstetiske projekter
med og for blandt andre Det Kongelige Teater, Den Kongelige
Ballet, Palais De Tokyo og en række spillefilm og kunst
udstillinger som komponist og/eller performer. Herudover
har August modtaget Leonie Sonnings talentpris, støtte fra
Statens Kunstfond, to Danish Music Awards og adskillige 
nomineringer.
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»Det er det med nødvendigheden igen. Det kan ikke gå hurtigere,
end det gør, at udvikle noget nyt, for en idé skal nogle gang ven
des mange gange for at lande godt,« siger August.  
Samarbejdet med en sjælefrænde
Det forstår Robin Hannibal, som har været Augusts nære samar
bejdspartner siden 2012. De mødte hinanden i bandet Quadron
og Robin har produceret Augusts seneste to udgivelser.
»Jeg har bare været vildt heldig at møde Robin. Det er ret ba
nalt, som at møde en ven som har hørt de samme plader, også
kan lide at gå på Statens Museum for Kunst eller du ved – den
slags ting,« siger August.
For ham er Hannibal mere end en samarbejdspartner, han er
også en nær ven, og det er helt afgørende for, at den kunstneriske
kerne folder sig ud i samarbejdet, fortæller han:
»I starten talte vi meget om processen, men på et tidspunkt 
er samarbejdet blevet mere intuitivt. I dag er vi låst ind på hin
andens frekvenser, føler jeg, så der ikke behøver blive sagt så 
meget, men istedet bare følge musikken. For mig er Robin en
kindred spirit mere end én der udfylder behovet for en produ
cer,« siger August.
Derfor arbejder Hannibal og Rosenbaum sammen om Augusts
det næste album.  
»Det er så fedt at arbejde sammen med folk man ser op til –
sådan én person er han for mig. Det får mig til at ville gøre mit
allerbedste i musikken.«
Definerer selv rammerne
I alle samarbejder gælder det, at man har fat i sig selv, og i dag 
er August allerede i en ung alder dér, hvor han selv definerer og
sætter rammerne. ’Kernen’ er konsolideret, hvad enten han skri
ver balletmusik med Kim Gordon eller er engageret på Island i 
et nyt, tværkunstnerisk projekt, han er i gang med sammen med
sin kæreste.  
»Det at være kreativ er for mig ikke hittepåsomhed, det er at
lave noget med andre, som bringer nye følelser i spil,« siger
August om sine nye projekter, som også kommer til at handle
om flere samarbejder med vokalister. Og et nyt album. Og nyt
management.
»Verden er et sammensat sted, og det er jeg også. Det hele kan
ikke komme til udtryk for mig i ét format som for eksempel jaz
zen, som jeg startede ud med. Så jeg er i dialog med mig selv hele
tiden om, hvor jeg nu skal hen.«
Nu skal August tilbage til sit studie rundt om hjørnet. Herfra
laver han musik med store danske såvel som internationale 
navne – i al beskedenhed. Hvordan det bliver, eller hvor det skal
hen, må vi have til gode. ’Kernen’ af det hele er intakt, ingen
tvivl, selvom ordene til at beskrive, hvad den er gjort af, ikke 
altid rækker.


KVAL I TE T
I PARTN E R S KAB E R
AUGUST ROSENBAUM ER EN AF DE KUNSTNERE HERHJEMME, SOM HAR GJORT
BRUG AF KOMMERCIELLE SAMARBEJDER. HER FORTÆLLER HAN OM ’DO’ AND
’DON’T’ PÅ BASIS AF DE ERFARINGER, HAN HAR GJORT SIG.
AF SARA INDRIO

Partnerskaber mellem kunstnere og det private erhvervsliv er på
den politiske dagsorden, men når man kigger i det danske kul
turlandskab, er det ikke så nemt at finde de konkrete eksempler
på kunstnere, som indgår aftaler direkte med virksomheder.
August Rosenbaum har med held opsøgt kommercielle samarbej
der og lært, at det, han kommer med, har en anden slags værdi
end penge. 
Partnerskaber uden kompromis
August Rosenbaum er en artist, som har formået at skabe me
ningsfulde samarbejder med store internationale
firmaer som Mercedes-Benz og Red Bull for at kun
ne virkeliggøre nogle af sine ideer. I hans kunstne
riske arbejde er tilskud og støtte udefra ofte afgø
rende for, at projekterne kan realiseres.
»Jeg er tit nødt til at søge økonomi udefra for at
kunne forløse mine projekter, det kan være fra
kunststøtte eller kommercielle partnerskaber. Men
det får mig ikke til at slække på den kunstneriske
kvalitet. Det føler jeg på en måde, jeg skylder verden,« forklarer
han.

er og må gerne være sårbar, men det må forretningsdelen ikke
være.«
Derfor går han også gerne i dialog med en kommerciel samar
bejdspartner men sørger for at lave aftaler, der værner om den
kunstneriske frihed.
»Jeg tror, det er vigtigt at huske, hvad du har at byde ind med
som kunstner, for det er som regel dét, den anden part er interes
seret i. Sælger du ud af dét, bliver du mindre interessant. Derfor
er det vigtigt at kende sin egen værdi, så du ikke ender med at
føle, du er der for at gøre dine partnere glade.«  

»Jeg har altid haft en idé om, hvor jeg
selv ville hen, for ellers er samarbejdet med andre ubrugeligt.«

Klare aftaler er vigtige
I alle samarbejder gælder det om at holde fast i sine egne værdier,
fortæller August.
»Jeg har altid haft en idé om, hvor jeg selv ville hen, for ellers
er samarbejdet med andre ubrugeligt. Og så har jeg lært, at det er
vigtigt at have klare aftaler fra starten også i kontrakten. Kunsten

Mercedes Benz er et af de firmaer, som giver relativt frie hæn
der til kunstnerne gennem projektet Prxjects, som er en slags
eksperimentarium for samarbejder mellem den gigantiske bilpro
ducent og diverse kunstnere som Soleima, August Rosenbaum og
Reptile Youth. Det var August selv, der opsøgte samarbejdet, fordi
han ønskede en visuel identitet for noget af sit seneste arbejde.
Også Red Bull Academy var noget, August selv søgte til på anbe
faling af producer og samarbejdspartner gennem længere tid, Ro
bin Hannibal.
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KURSER 20
DANSK ARTIST FORBUNDS

INSTAGRAM
FOR KUNSTNERE
– visuel markedsføring
11. marts

REGNSKABSLABORATORIET
– få styr på dit daglige
bogholderi
25. februar

FÅ STYR PÅ
SKATTEFRADRAG
– hvad kan trækkes fra?
18. marts

FUNDRAISING
– find fondene og lav
den gode ansøgning
5. marts + 19. marts

LÆS MERE OM KURSERNE OG TILMED DIG PÅ
www.artisten.dk/brugDAF/kurser2019
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ANNONCERING PÅ
FACEBOOK + INSTAGRAM
– byg en fanbase via sociale medier
21. marts + 4. april

19

STYRK DIT BRAND
PÅ FACEBOOK

LOGIC

– tag kommunikationen
et skridt videre
8. maj + 9. maj

STEMMEBOOST
OG SANGTEKNIK

– lær at tweake Logic
til dine behov
6. maj + 20. maj

MENTAL SUNDHED
FOR KUNSTNERE
– hjælp til selvhjælp
3. juni

– Anne Rosing, Metoden i Aarhus
23. marts + 6. april

I STUDIET
MED FLEMMING
RASMUSSEN
– fyraftens clinic med en legende
10. april

DUBBING
– prøv kræfter med dubbing
og få en stemmeprøve
30. september - 4. oktober
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Hvem
arbejder du
sammen med?
VOX POP
fra medlemmer
A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

KREATIVITET OG INNOVATIVE IDEER KAN OPSTÅ
HELT UVENTET - ELLER SOM RESULTATET AF
SAMSPIL MED ANDRE. ARTISTEN STILLER SKARPT
PÅ DE KREATIVE SAMARBEJDER HVORDAN FUNGERER
DET OG HVILKE PARTNERE KAN FÅ GODE IDEER OG
PROJEKTER TIL AT FLYDE FRIT?
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SLEIMAN
»I 2019 ser jeg frem til at samarbejde med
Universal Music Denmark på et interna
tionalt projekt med store features som
bl.a. den franske rapper Lacrim Marwa
Loud og tyske Kontra-K.
Det bliver det største, jeg har lavet, og jeg
glæder mig til at høre, hvad urban scenen
synes om det.
Jeg drømmer om at komme til at arbejde
på projekter med artister som Shakira, 
Ariana Grande og Drake – de er mine
drømme features.«

Sleiman har de senere år markeret sig som
en prominent profil på den danske urbanscene, og begge hans EP’er ’Bomaye EP’ og
’Alt Eller Intet EP’ er gået guld og platin.

TEMA - KREATIVE SAMARBEJDER

Foto: Maja Cle m

e nts
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SUSAN ØRUM
»Jeg glæder mig til at samarbejde med
sanger & sangskriver Marianne Van Toorn
burg om vores nye projekt BEATFORTÆL
LING – livekoncert mixet med autentisk
storytelling. BEATFORTÆLLING bliver
helt sin egen genre, og det er fedt at ople
ve den kreative generøsitet, der opstår i
det her nye univers. Det at forfatte og for
tælle egne fortællinger kan godt blive lidt
klaustrofobisk. Derfor samarbejder jeg
også med instruktør Maja Clementsen om
at give mine fortællinger den udadvendt
hed, som publikum har krav på. Publikum
er jo halvdelen af en god fortælling, for 
de laver hele billedsiden. Jeg står bare for
ordene.
Jeg drømmer om flere arrangører, der tør
lidt mere. Der er så mange dygtige moder
ne fortællere derude og så mange fantasti
ske historier, der bare venter på at blive
fortalt fra en scene.«
Susan Ørum er historiefortæller og har si
den 2014 optrådt med sine rå, hjertevarme
og selvbiografiske røverhistorier om at
overkomme og besvare livets store spørgs
mål.

TALI PIONTEK
»Jeg er på vej til LA og glæder mig til at
dyrke noget amerikansk networking. 
Derudover lægger jeg meget vægt på sam
arbejdet med mine statister. De er guld
værd og er med til at forme mit event
kompagni.
Jeg har selvfølgelig medarbejdersamtale
med mig selv og mine karakterer hvert år
om nye planer. Jeg drømmer om, at jeg og
mine figurer kan starte et samarbejde med
store eventbureauer som f.eks Rodkjær, An
Agency eller Qakk. I det samarbejde kan
jeg godt se mig selv som den, der står for
underholdningsafdelingen. Derudover vil
jeg gerne samarbejde med Roskilde Festi
valen og CPH Pride om at sætte gang i den
gode stemning.«

JESPER GRØNKJÆR
»Siden jeg som 20-årig sprang ud som pro
fessionel tryllekunstner og foredragshol
der, har jeg som soloartist arbejdet alene.
På det kreative område er Jens Møller
Laursen en vigtig legekammerat og spar
ringspartner på mine rejser til nogle af
klodens fjerneste afkroge. I 2019 drager vi
til Indien, hvor jeg skal optræde på børne
hjem, lossepladser og for hjemløse i de 
gigantiske slumområder. I en forstad til
New Delhi er jeg inviteret til at optræde i
en fattig bydel med særlige fængsler, hvor
børnene bor med deres kriminelle fædre. 
Ingen kan redde verden, heller ikke en
tryllekunstner. Men man kan skabe et
rum, hvor folk der lever i nød, for en tid
kan glemme den hverdag, de kæmper med.
At komme tilbage til Indien og så se de
smilende øjne – det glæder jeg mig til i
2019!«
Jesper Grønkjær har arbejdet som trylle
kunstner i mere end 25 år. Han er medlem
af ’Eventyrernes Klub’og har opsøgt india
nere i Amazonas, tibetanske munke i Hi
malaya og kannibaler i Ny Guineas jungle.

Tali Piontek er kreativ direktør i Event
booking og udfolder selv mange af de 
underholdende og overraskende karak
terer, som kunderne booker.  
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Hvem
arbejder du
sammen med?
VOX POP

SHARIN FOO
»I 2019 fortsætter samarbejdet med koret
Korage, som jeg startede sammen med Per
nille Rosendahl og Louise Alenius. Et an
det kreativt fokus lige nu er at lægge sidste
hånd på en debut udgivelse med duoen
SØSTER, som jeg har med min søster Loui
Foo (Giana Factory). Og som noget helt nyt
har jeg startet et mentor forløb igennem
PROMUS, hvor jeg forsøger at give noget af
den erfaring videre fra mine efterhånden
to dekader med Raveonettes. Og så er jeg
lige flyttet hjem til Danmark efter 17 år i
udlandet. Så 2019 har mange nye horison
ter!«
  
Sharin Foo er musiker og sanger. Udover
arbejdet i The Raveonettes har hun bl.a. 
været med til at starte Nordic L.A. – et
åbent arbejdsfællesskab for danske kunst
nere i USA.

KARINA KRÆGPØTH HAGGE
»I år samarbejder jeg med foreningen Dan
ske Hospitalsklovne om at få forestillin
gen ’Hurlumhej Hospitalet’ ud på skoler
og i børnehaver. Den er lavet til børn, der
vender tilbage til hverdagen efter længere
tids indlæggelse, og den bygger bro mel
lem børnenes oplevelser på hospitalet 
og den vante hverdag. Jeg glæder mig til
projektet, fordi det knytter opgaverne 
som hospitalsklovn sammen med arbejdet
i mit eget børneteater Badut.
Jeg drømmer om engang at samarbejde
med børne- og ungdomspsykiatrien, og
lave en klovneforestilling til børn og unge
med psykiske problemer. Jeg er nysgerrig
på, hvordan klovnefiguren kan skabe små
sprækker ind i deres verden, både så børne
ne føler sig mødt og så andre kan forstå 
deres udfordringer bedre.«
Karina Krægpøth Hagge er skuespiller, 
underviser og hospitalsklovn.
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ASGER STEENHOLDT
»De sidste par år har jeg arbejdet med at
lave musik til demensramte. Det er fore
løbig blevet til to sansestimulerende pu
der med musik i. Jeg har arbejdet sammen
med en tekstildesigner, en historiker og
en computerprogrammør, og vores puder
har vundet designpriser i Danmark og i
Tyskland. Begge steder er musikken blevet
nævnt af juryen, så jeg har skullet holde
indlæg om de tanker, jeg gør mig som de
signer. Det har gjort mig bedre til at be
skrive, hvordan jeg som komponist kan
stille ind på brugerens behov. I 2019 ser
jeg frem til at samarbejde med nogle arki
tekter om at skabe rum med musik, der
understøtter både arkitekturen og menne
skets væren i den. Og til at arbejde med 
en hjerneforsker om musik der fremmer
kognition – om muligt.
Jeg drømmer om engang at arbejde sam
men med endnu mere tværfaglige teams.
Der sker vidunderlige krydsbestøvninger
når forskellige fagligheder mødes. På min
ønskeliste er en astronaut, en jordemoder,
en tunnelborer og en præst.«
Asger Steenholdt er musiker, komponist
og proceskonsulent.

TEMA - KREATIVE SAMARBEJDER

D IN T JE K L I ST E
FRA DAF'S JURIDISKE AFDELING

A F NATA L I E R O T H E

Hvad vil du have ud af det?
Hvad bidrager du med?
Hvad kommer de andre med?
Hvem gør hvad i projektet?
Økonomi og rettigheder?
FÅ SAMARBEJDET PÅ PAPIR
Det er nemmere at afklare eventuelle uenigheder i et fælles projekt, hvis samarbejdet er beskrevet inden I går i gang. Når man har
talt om problemerne på forhånd, undgår man dem ofte senere. Flere praktiske spørgsmål kan løses ved at beslutte en organisering på
forhånd, f.eks. omkring økonomi, huslejekontrakt, forsikring eller når der skal søges støttemidler til fællesskabet. Man kan etablere
sig som f.eks. en forening, en virksomhed, er iværksætter selskab (IVS) eller et interessentskab (I/S). Spørg Dansk Artist Forbunds 
juridiske afdeling, hvis du har brug for hjælp.
Bemærk at hvis du har et særligt ansvar i en forening eller virksomhed kan det påvirke din ret til dagpenge og dermed også barsels
dagpenge eller sygedagpenge. Hvis du er medlem af en a-kasse, bør du tjekke hvordan du er stillet ved at være forpligtet i en forening
eller et løsere arbejdsfællesskab.
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VI SLUG E R K
– M E N DET E
VOR ES EGN E
MUSIKKOLLEKTIVET EGET VÆRELSE HUSER FEM STÆRKE INDIVIDUALISTER. DE
SKIFTES TIL AT LÆGGE KRÆFTER I DE FÆLLES OPGAVER: AT UDGIVE MUSIK
OG UDVIKLE SIG I TAKT MED BRANCHENS KRAV OG BEHOV.
AF SARA INDRIO

Behovet for at have et sted at udgive al
bums fra fik i 2010 de fem musikere i or
kestret Selvhenter til at etablere platfor
men Eget Værelse. Som musikkollektiv
står de sammen om et virtuelt rum, hvor
deres kunstneriske produktioner kan 
opleves, fortæller musiker og komponist
Maria Bertel.

de energi på at lave de fælles projekter. Og
så er det ti år siden vi startede, så vi arbej
der på at være aktuelle i stedet for at blive
et arkiv ved at hjælpe hinanden til at gøre
de musikalske produkt relevante.

Hvad er det helt præcis, I er fælles om?
Lad os kalde det et slags åndsfællesskab,
som hjælper folk udefra til at placere os
som band og hver især som kunstnere,
hvad enten det er film, bøger eller musik,
vi udgiver.

Hvad har fordelene været ved at gå sammen?
Det har styrket os i at finde hoved og hale
i den business, som musiklivet også er. Til
at starte med handlede det om at promo
vere bandet, og det lykkedes. Siden har
mange opdaget vores soloting eller andre
projekter gennem Eget Værelse. Og så har
vi, ikke mindst, en visuel identitet som
ramme om alle vores ting.

Hvad har udfordringerne været?
Udfordringen er, at der er forskellige be
hov på forskellige tidspunkter og svingen

Hvordan fordeler i arbejdsopgaver og
administration?
Hidtil har vi kørt med at hver især opda

terer hjemmesiden, men nu søger vi en
anden form. Eget Værelse består af indivi
der med ønsker, håb og ambitioner for
samarbejdet, så det gælder om at være
gode til at tage og give plads. Det kræver
en masse snak, en masse møder og en
masse kameler, man skal sluge. Men vi
ville ikke undvære det for noget. De ting,
vi har været gennem, gør, vi kender hin
anden rigtigt godt.  
Kan kunstnere udenfor foreningen udkomme
gennem Eget Værelse?
Vi har ikke haft nogen politik i forhold til
det, men vi ville ikke kunne fungere som
pladeselskab for andre. Vi udgiver vores
eget, men der er ingen penge i ryggen på
os. Det er mere en platform for eget, pro
jektorienteret arbejde.

EGET VÆRELSE
Kunstnerkollektiv og label. Grundlagt i 2010 af Maria Bertel, Jaleh Negari, Sonja LaBianca, Maria Diekmann og Anja Jacobsen. 
Består af projekterne Selvhenter, Valby Vokalgruppe, Diekmann, Ymers Pizza, Frk. Jacobsen, Oum, Jaleh Negari og Sonja LaBianca.
www.egetvaerelse.dk
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ARBEJDS
OG DANS
HELT UDEN KONFLIKTER DELER 11 DANSERE GULV OG KØKKEN I
DANSEATELIERET. DET FÆLLESSKAB AFFØDER FLERE OPGAVER, NYE
MØDER OG VIGTIG SPARRING, DER STYRKER FREELANCE-LIVET.
AF SARA INDRIO

I 2015 stiftede ni nyuddannede dansere
deres eget fælles arbejdsrum, Danseatelier.
Her skulle de faste rammer modvirke, at
de hver især endte i et tomrum efter ud
dannelsen. En af initiativtagerne – danser
og koreograf Snorre Jeppe Hansen – for
tæller om atelieret, der i dag kickstarter
nye ideer og møder.
Hvordan fungerer Danseatelier i dagligdagen?
Vi er nu 11 venner/medlemmer, der deler
ét studie og køkken. Vi har ikke noget
booking system, fordi vi gerne vil have,
der skal være plads til, folk kan være im
pulsive. Det betyder, vi mange gange ar
bejder flere sammen i studiet på samme
tid om forskellige projekter. Det er også
vigtigt at få mulighed for at møde de an
dre, når man er i koreografisk proces, så
man kan få sparring. Fællesskabet gør, vi
ikke bliver ensomme i hver vores free
lanceliv.
Hvad har fordele og ulemper været ved
Danseatelier?
Indtil videre har vi ikke haft de store kon
flikter. Vi laver alle sammen projekter an
dre steder som gør, vi bruger studiet mere
eller mindre på skift. Det sker i perioder
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at alle bruger rummet samtidig, men den
enkelte kommunikere det, hvis der skal
foregå noget med høje lyde eller andet,
der kan forstyrre de andre. Så er det bare
at kommunikere det ud på vores interne
online platform. Flere er begyndt at hen
vende sig til os som kollektiv ligesom til
det her interview eller med invitationer
samarbejder med andre kunstnere og in
stitutioner, senest til et modeshow. Så
skiftes vi til at tage den opgave eller mu
lighed, vi bliver tilbudt. Så bliver det den,
der har tid og lyst, i stedet for at én alene
gør alt selv, eller alle gør det hele sam
men.
Hvordan kører I jeres økonomi?
Da vi startede, var det vigtigt at finde et
studie, vi havde råd til, så vi kunne være
uafhængige af økonomisk støtte og fluk
tuerende indkomster. Senere fik vi dækket
noget af huslejen fra Statens Kunstfond.
Men vi er opmærksomme på fortsat at
være uafhængige, så vores omkostninger
ikke overstiger det, vi er i stand til at be
tale selv i sidste ende.

Hvad giver fællesksabet den enkelte danser?
For mig har det betydet tryghed og kon
tinuitet, fordi jeg har kunnet stå op og
tage hen til en arbejdsplads hver morgen.
Og så betyder det noget at passe på vores
’dansehjem’ sammen. Vi drager omsorg for
planterne, for rummet og for hinanden. 
Vi stod uden studio i et halvt år, og jeg
kunne virkelig mærke det hul, der kom:
hvor skal jeg nu placere min krop?
Skaber Danseatelier nye muligheder for det
enkelte medlem?
Jo mere jeg placerer min krop her i Danse
atelier, jo mere arbejde opstår der. Det er
et rum fuld af inspiration, hvor jeg får lyst
til at skabe. Studiet og fællesskabet gene
rerer i sig selv aktiviteter. For eksempel
inviterer vi folk ind til åbne performance
aftener og læsegruppeaftener. Sådan op
står der en kontaktflade med mennesker,
der ikke er en del af kollektivet. I øvrigt
mangler København generelt dansestudier.
Vi er blevet vores eget alternativ til de 
store institutioner, og det at starte fra 
bunden og gøre det selv har været inspire
rende.
www.danseatelier.dk
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GRATIS STRATEGI
OG KARRIEREHJÆLP
HOS UDVIKLINGSPLATFORMEN FOR SCENEKUNST (UP) KAN ARTISTER FÅ GRATIS
STRATEGISK HJÆLP TIL DERES SCENEKUNSTNERISKE PROJEKTER OG KARRIERE.
MÅLET ER AT GØRE DANSKE SCENEKUNSTNERE I STAND TIL I HØJERE GRAD AT
FUNGERE SELVSTÆNDIGT OG SKABE EN ØKONOMISK BÆREDYGTIG KARRIERE MED OG
AF DERES KUNST. ARTISTEN HAR VÆRET PÅ BESØG OG SPURGT LEDER EGIL BJØRNSEN
HVORDAN UP GRIBER OPGAVEN AN.
A F K A T. S E K J Æ R

Performancegruppen Sisters Hope er blandt de scenekunstnere
der har benyttet sig af UPs rådgivning.

Alle kender til fortællingen om den sultende kunstner, der lever
for kunsten, men sjældent af den. Men for fremtiden skal danske
scenekunstnere blive bedre til at tænke i langsigtede og økono
misk bæredygtige løsninger, som kan sørge for at kunsten bliver
både en karriere og et levebrød. Det handler ikke om at gøre
kunsten kommerciel, men om at se sig selv som en skabende ak
tør, der har noget kvalitativt at tilbyde andre – og om at se kun
sten som noget, der også har økonomisk værdi.
Altid et strategisk sigte
Selvom navnet Udviklingsplatformen for Scenekunst, UP, kunne
antyde, at du her kan udvikle din kunstneriske faglighed, er det
ikke tilfældet. De scenekunstnere, der kommer her, har i forvejen
et højt kunstnerisk niveau, og det, de har brug for sparring eller
specifik rådgivning til, har nærmere at gøre med ‘alt det udenom

kunsten’ eksempelvis projektstyring, samarbejder, internationale
fremstød, kontraktudformning, økonomiske rammer og frem
tidig karriereudvikling, såvel som udvikling af nye markeder, 
fortæller leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst, Egil
Bjørnsen:
»De, der kommer her, er både kunstnere og producenter, der
spørger om rådgivning. Og det er det frie scenekunstfelt, der er
vores primære målgruppe, det vil sige alt fra cirkus-artister, dan
se- og performance-teater, koreografer, børneteater, jonglører –
både grupper og solister. Vi har for nylig haft et samarbejde med
AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet, red.), hvor Peggy
Donck, som er producent fra det franske Compagnie XY kom og
ledede en workshop om producentvirke for internationalt cirkus.
Man kan sige, at vi favner stort set hele branchen undtagen mu
sik.«

Foto: Pressse

Foto: Louise Houmøller Olesen

Egil Bjørnsen understreger, at UP er sat i verden for at hjælpe sce
nekunsten til at være mere bæredygtig og ikke kun forholde sig
til én finansieringskilde, som herhjemme ofte er synonymt med
Statens Kunstfonds midler:
»Der kommer flere kunstnere og artister til, så Udviklingsplat
formen handler om at finde andre strategier og forretningsmodel
ler for branchen. De, der bruger Udviklingsplatformens tilbud, ar
bejder med større indsatsområder for eksempel internationalise
ring - hvordan kan man blive bedre til at sælge sit arbejde inter
nationalt, co-producere, eller hvordan kan man samarbejde med
kommuner, finde nye partnere og lave andre økonomiske model
ler.«

finde nye strategier,« siger Egil Bjørnsen og tilføjer, at de scene
kunstnere, der kommer ind på UP, skal have en strategisk udfor
dring:
»Og den kan handle om så meget: Det kan handle om at kom
me i gang med at arbejde internationalt, det kan handle om ud
fordringerne ved samarbejde eller co-produktioner, eller det kan
handle om børneteater-grupper, der ønsker at blive egnsteater 
for eksempel. En anden ting, jeg vil understrege, er, at det er pro
ducentdimensionen, vi fokuserer på. Vi laver ikke workshops i
selve kunstfaget«.

Producentdelen kan handle om at blive bedre til at forhandle
kontrakter, finde partnere, være selvproducerende, siger han og
nævner forløbet med AFUK som eksempel:
»Da vi havde samarbejdet med AFUK, var der mange artister
og kunstnere, som deltog, og som gerne ville blive bedre til at
producere selv. Det kan vi hjælpe med gennem vores workshops
og rådgivning. Sparringen sker ofte horisontalt altså kunstnerne
og producenter imellem.«
Egil Bjørnsen uddyber, at der i denne type vidensudveksling
ligger erfaringer, som andre kunstnere kan have gavn af. Den er
der – den skal bare deles:
»Det handler om at låse op for
den viden, der er, for den ligger
ofte i siloer. Måske er der nogle
kompetencer i cirkusverdenen,
som de kan lære af i danse-verde
nen, eller der ligger erfaringer hos
det frie felt af scenekunstnere,
som kan anvendes af små storby
teatre eller egnsteatre og omvendt.«

»Det frie scenekunstfelt er vores primære målgruppe,
alt fra cirkus-artister, danse- og performance-teater,
koreografer, børneteater, jonglører«
Det vil sige, at man som kunstner tænker udover Kultur- og
fritidsområdet og på det kommunale område måske prøver at
tænke sig ind i andre sammenhænge på skole-, unge-, ældre- og
sundhedsområdet.
Match-making med fokus på din fremtid som kunstner
Egil Bjørnsen forklarer, at UP er tænkt som en udviklingsplat
form i ordets reneste betydning: Stedet skal både fungere som en
slags vidensbank, hvor man indsamler viden og erfaring fra for
skellige scenekunst-genrer såvel som erfaringer fra ind- og ud
land, men der er også et fokus på den konstante udvikling, scene
kunsten er i – hvilke udfordringer den står med, og hvilke mulig
heder der er for den. Derfor har UP en rådgivning, udover at den
til daglig er et konkret sted, hvor scenekunstnere kan komme,
opholde sig, idédvikle og netværke:
»Vores rådgivningsfunktion fungerer på den måde, at her kan
folk søge om at få sparring eller rådgivning. De kan blive mat
chet med en rådgiver, som er en peer – altså en fagfælle, men
man kunne også tænke sig, at en kunstner blev matchet med en
rådgiver fra erhvervslivet.
Den rådgivning, kunstnerne får, skal være af strategisk karak
ter. Hvis du skal have hjælp til en ansøgning hos Statens Kunst
fond, så får du ikke hjælp til det af os, for her handler det om at
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Erfaringer fra udlandet – og fokus på indland
I det hele taget handler det om at have både udsyn, videbegær og
evne til at dele viden. Det er drivkraften bag UP. Egil Bjørnsen
kommer med eksempler på, hvordan børneteater, der har haft
mange års erfaring med at optræde i Kina, har delt dem med an
dre teatergrupper. Her handler det ikke kun om, hvordan man
kan vinde et nyt marked – erfaringerne handler også om de helt
jordnære ting, som for eksempel sociale og kulturelle koder, do’s
and do not’s, når man bogstaveligt talt træder ind på nyt land:
»Flere børneteatre har gode erfaringer med at eksportere deres
kunst til Kina. Hvad kan resten af branchen så lære af det? Hvor
dan gør man? Så fik vi direktøren for det danske kulturinstitut i
Kina til at komme og fortælle. Der er et meget stort marked, og
kineserne ved godt, at vi herhjemme har et godt kunststøttesy
stem. Derfor skal man for eksempel forhandle benhårdt for ikke
at virke svag – det handler om kulturelle forskelle. Det er en stra
tegisk men også lavpraktisk information, som man skal kende
til,« forklarer Egil Bjørnsen.
UPgrade – gratis værktøjskasser online
Udover møder og face to face og rådgivningen samme sted, har

UP også et digitalt tilbud som er gratis for alle. UPgrade er en
slags ’sådan-gør-du’-videoer, der er lige til at gå til og findes på
udviklingsplatformens hjemmeside:
»UPgrade er vores digitale værktøjskasse, og vi arbejder med 
at optimere den. Der ligger mange videoer, men også kontrakt
skabeloner, workbooks og snart vil der også komme lister over
spillesteder, mulige freelanceproducenter, som man kan bruge.
Her ligger der masser af både strategisk inspiration og lavprak
tiske ressourcer. Gratis og for alle,« siger Bjørnsen.

Et af de andre indsatsområder hvor UP deler viden omkring, er
det kommunale område. I januar lanceres videointerviews med
kunstnere og producenter, der fortæller, hvordan de har samar
bejdet med kommuner, og om hvordan man her bygger alliancer:
»Udviklingsplatformen handler rigtig meget om at få branchen
til at dele sin viden, så alle kan blive bedre.«

UNIKKE IDEER
Kompagniet Rapid Eye var første gruppe der gennemgik et forløb ved Ud
viklingsplatformen i 2017.
»Vi kom vidt omkring på de første møder, og blev lidt en prøvekanin for
rådgivningstilbuddet. Vi fortsætter forløbet her i foråret, og skal arbejde
med vores identitet som kompagni og hvordan vi kan fastholde og udvikle
vores unikke ideer,« fortæller Samuel Gustavsson, stifter af kompagniet.
Rapid Eye er klar til at gå i prøvesalen med forestillingen W/Hole i maj
2019. Som en del af forberedelserne rejser kompagniet på ekspedition til
verdens dybeste hul i Murmansk. Inden premieren på W/Hole i september
2019, kan Rapid Eyes opleves på teaterseminar i Kalmar, Subcase i Stock
holm og med forestillingen The Moon Illusion i Dansekapellet 25 -27 april.

www.rapideye.dk
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TEMA - KREATIVE SAMARBEJDER

STRATEGI OG OPBYGNING
Performencegruppen Sisters Hope har brugt Udviklingsplatformens rådgiv
ningsforløb til at fremtidssikre gruppens arbejde.
»Vi ønskede at udvikle en langsigtet strategi med henblik på at styrke og op
bygge vores organisation og det har været en utrolig inspirerende og givende
proces, som har ledt os godt på vej,« fortæller Gry Worre Hallberg, som stifede
gruppen sammen med Anna Lawaetz in 2007.

Sisters Hope arbejder i krydsfeltet mellem performancekunst, udannelses
udvikling, aktivisme og forskning.
I år er gruppen aktuel med flere projekter, bl.a. det nye format, Sensuous
Governing, en performance-installation der udforsker borgernes drømme for
fremtidens by samt Sensuous City, en 24-timers sanselig byvandring. Senere på
året udgiver Sisters Hope også en bog om gruppens performance-metode.  
www.sistershope.dk
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Foto Frida Gregersen

KOM FORBI OG BRUG
ARBEJDSLOUNGEN
UP mange gratis tilbud til scenekunstnere tæller workshops om kontraktskrivning, mentor
ordning og events, der fokuserer på international showcasing. Huset på Otto Bussesvej 5A 
i Københavns sydhavn er åbent for alle og Udviklingsplatformen lægger hus til 30 kunstnere 
og producenter, der har deres daglige arbejde på stedet:
»Hernede er der altid ’open for business’. Artister, som måske bare arbejder hjemmefra, kan
komme herned og arbejde. Vi har et lounge-område, hvor man bare kan komme og møde folk. 
I loungen skal man bare dukke op; der er altid plads. Også for de kunstnere, der ikke er fra 
København – de kan komme her og sidde og arbejde hos os i stedet for at gå på cafe. Her er 
kaffen også gratis,« siger leder Egil Bjørnsen. Han opfordrer til, at man som scenekunstner,
kommer forbi UP og ser sig omkring:
»Der snakkes meget faglighed ved frokostbordene. Derfor er der også meget viden, der bliver
delt mellem både de kompagnier, der bor her, men også for alle de andre, som hver især kan
hente og dele viden her.«
www.udviklingsplatformen.dk
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FRA SAMFU
TIL VÆKST
CHRISTIAN HAVE OG REGERINGENS VÆKSTTEAM ANBEFALER MERE FORSKNING OG TAL,
MERE SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET OG FLERE PENGE TIL KUNSTEN OG KULTUREN
PÅ FINANSLOVEN. MEN DER SKAL OGSÅ SKE ET SKIFT I OPFATTELSEN AF KUNST OG
KULTUR SOM NOGET, DER ER ”PÅ STØTTEN”. I VIRKELIGHEDEN UDGØR DE KREATIVE
ERHVERV EN STOR VÆKSTMULIGHED FOR DET DANSKE SAMFUND SOM HELHED.
AF SARA INDRIO

På den nye finanslov er kulturen noget symbolsk havnet på de
bagerste sider med en faldende andel af sine nuværende 0,04 
promille af BNP (bruttonationalproduktet, red.). Det tværfaglige
vækstteam nedsat af regeringen mener, det slet ikke stemmer
overens med det potentiale, de kreative erhverv har for vækst, og
den rolle de spiller for samfundets sammenhængskraft. Årsagen
er ifølge kommunikationsekspert og medlem af teamet, Chris
tian Have, den udbredte misforståelse, at kunsten og kulturen
nasser på samfundet. Der er alt for få tal til at vise det modsatte,
siger han. Men de, der findes, viser, at de kreative erhverv omsæt

DE

KREATIVE

ERHVERV

• Beskæftiger 79.200 ansatte
• Omsætter for 248 mia. kroner
• Eksporten er steget fra 48 mia. kroner i 2009 til 
92 mia. kroner i 2016.
• De kreative erhvervs andel af Danmarks samlede 
eksport er steget til tæt ved 8,5 procent i 2016.
De kreative erhverv dækker virksomheder indenfor kunst 
og kultur, film, tv, musik, spil, mode, møbler, design, 
arkitektur samt kommunikation og reklame.
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ter for overraskende store beløb – også mere end nogle af de sek
torer, der i almen opfattelse er Danmarks stærke kort, når det for
eksempel gælder eksport.
»De tal er vigtige. Nu kan vi begynde at lave et narrativ, som er,
at investerer vi her, investerer vi i fremtidens kernevelfærd. Det
er jo noget helt andet, end at vi har en udgift til de kreative er
hverv, som vi ikke har råd til,« siger Christian Have.
Ifølge Vækstteamet, som hovedsagelig tæller erhvervsfolk, er
kunsten og kulturen nemlig en sund investering, som betaler sig
for det danske samfund.
»Med det vækstpotentiale, der er, ville det være naturligt at
skalere budgetterne, så de vokser med mellem 4 og 7 procent de
næste år. Den grønthøster, stat og kommuner har kørt med de
sidste fire år, er helt perspektivløs og stemmer ikke rationelt
overens med de afkastmuligheder, der er,« siger han.
Den tredje vigtigste ressource på globalt plan
Ifølge Christian Have står kreativitet som den tredje vigtigste res
source på globalt plan – den helt store højdespringer. Det er om
råder som design, arkitektur, billedkunst og musik, et land som
Danmark kan differentiere sig på, mener han og Vækstteamet.
Og kunstnerne og deres vilkår for at skabe er vigtige af samme
grund.
»Dem, der laver kunst, og som taler til andet end vores rationelle hjerne, skal være en del af Danmarks strategi for fremti
den,« siger Christian Have.

TEMA - KREATIVE SAMARBEJDER

NDSNASSER
GENERATOR
Derfor har Vækstteamet også anbefalet langt bedre vilkår for
kunstnerne og skaberne. Men hvad betyder det helt konkret?
»Her mener vi risikovillig kapital og forskningsmidler. Og så
peger vi på, at vi skal have styr på rettighedsproblematikken:
Kunstneren skal tages alvorligt og betales ordentligt, og det skal
være muligt at tjene nok til at finansiere nye ideer. De penge har
været forbeholdt teknologi og andre typer initiativer. Kulturaktø
rer og kunstnere skal på en helt anden måde ind i det loop,« si
ger Christian Have.
Vækstteamet er helt nyslået, og det krævede en del forklaring
at få fælles fodslag i det tværministerielle, tværfaglige arbejde,
som ellers gav rigtig god mening, ifølge Have.  
»Det kom bag på flere i teamet, at kunst og kultur er en del af
en kreativ sektor, som rummer kunstneriske erhverv med forret
ningsmæssigt potentiale,« siger han og tilføjer:
»Vi er for første gang blevet bragt ind i national såvel som in
ternational kontekst. Når vi snakker dansk design, musik og 
arkitektur som dele af et internationalt marked, giver det god
mening at sidde med udenrigsministeriet på den ene side og de
kunstneriske uddannelser på den anden, så alle led i fødekæden
er med.«
En ny form for ’ægte’ partnerskaber
De seneste år har der været øget fokus på flere partnerskaber
mellem det private erhvervsliv og kunstnerne. Ikke mindst de to
seneste kulturministre Marianne Jelved og Mette Bock har haft

det meget højt på deres dagsorden i
takt med, at de statslige investerin
ger i kunsten er faldet. Men det
kræver nogle andre præmisser, end
vi har kendt tidligere, hvis det skal
lykkes med en 
direkte kontakt mellem kunstner og
produkt, mener Christian Have.
»Det kræver, at man går ind i et værdifællesskab, hvor det er
identificeret og afgrænset, hvad kunstner og virksomhed skal
samarbejde om. Et ægte partnerskab, vil jeg kalde det.«
For der er en indbygget ulighed fra starten, hvis den ene part
har pengene, den anden part har brug for, og den værdi, der gives
tilbage, er svær at måle på. Tendensen bliver, at kunstneren leve
rer så lidt som muligt, ligesom virksomheden på den anden side
vil have det helt på sin måde. Den polariserede opfattelse af, at
noget enten er kunstnerisk værdi eller markedsværdi, fører til en
blindgyde, mener Have.
»Vi skal lære ved at gøre, indtil vi finder en model, der virker,
og det kræver, at begge parter tænker ud af komfortzonen.
Vækstteamet tror på, at det vil give større sammenhængskraft til
samfundet, at der var mere ligevægtige samarbejder. Det ville
både give et mere mangfoldigt kulturliv og et mere stabilt mar
ked med velfunderede, sociale kodekser og et udviklet dannelses
begreb, som giver bedre afsæt for produkterne,« siger Christian
Have og tilføjer:
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KUNSTNERNE

SKAL

GÅ

FORREST

en ting, vi i dag slet ikke har fokus på, og derfor ramler mange
initiativer ned mellem to stole eller når aldrig langt nok ud,« si
ger han.

Ifølge Christian Have er det helt afgørende, at det kunst
neriske produkts værdi først og fremmest bliver værdsat
af kunstneren eller skaberen selv.
»Hvis ikke de skal gå først, hvem skal så?« Det handler
om at kunst- og kulturbrancherne skal være medafsende
re af fortællingen om, at de er med i den hurtigst væk
stende sektor i Danmark, så de skal ikke sige undskyld
for, at de er her.«

»Det lyder luftigt, men det er det ikke. Vi var alle enige om, at
kultursynet, det værdibaserede, det vi er dannede af, så som an
delsbevægelsen og højskolerne, er en unik dimension. Her bliver
kunstnerne vigtige med deres ekspertise indenfor deres felt. An
befalingen er, at det skal være en del af Danmarks strategi for en
digital fremtid.«
Investering – ikke støtte
Derfor er det også uholdbart, at alt for mange slås om alt for få
penge, mener Christian Have og Vækstteamet.
»Jeg plejer at sige, at den del, der bliver delt ud i dag, er til det,
jeg kalder ’Public service kulturinstitutioner’. Det er givet til
ting, der er vigtige for samfundet, uden at stat eller kommune
kræver, det skal agere på markedsvilkår. Men så skal der også
være det andet, dér hvor nogen kan se, at her er der gode mulig
heder for afkast,« siger han.
Som basis for det foreslår Christian Have og Vækstteamet en
slags iværksætterydelse, hvor man ser på, hvor der er return of
investment, så både private investorer og staten investerer i ting,
som så kan klare sig selv på markedsvilkår senere.
»Man er nødt til at have tilskudsordninger og investeringer,
men kunst og kultur kan også godt genere indtægter selv. Det er

DET
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Forandring kommer nedefra
For nylig satte Dansk Kunstnerråd en annonce i dagbladene, hvor
de advokerer for kunstens vigtighed for samfundet og beder bor
gerne tænke over det, næste gang de sætter deres kryds. Det skete
efter en rundspørge fra kulturmediet Altinget.dk, som viste, at
mange har kunst og kultur helt nede på prioritetslisten, når de
sætter deres kryds.
»Det er klart, at i et land som Danmark skal ønsket om en om
prioritering af midlerne komme nedefra som et krav fra borger
ne. Det tror jeg, vi vil se ske de kommende år, ved at en kritisk
masse forlanger andre prioriteringer. Til næste valg bliver det
miljø og klima, og dernæst bliver det kunst, kultur og uddannel
se. Er der et parti, der ikke har det øverst, så taber de valget,« si
ger Christian Have med overbevisning.
For det handler om, at folk erkender, at kunsten og kulturen
ligesom klimaet er helt uundværlig, og derfor er investeringer
ikke bare en god idé, det er en nødvendighed:   
»Den fortælling, vi har, er mangelfuld. Sandheden er, at kunst og
kultur har en betydning, som er langt ud over kunstens egen be
tydning i sit eget kredsløb. Bare tag musikken og dens betydning
for en hel befolkning. Vi ved det alle sammen, fordi det giver sig
selv, men det gør det jo bare ikke nødvendigvis,« siger Christian
Have.
Foreløbig er vækstteamets arbejde kun mundet ud i anbefalin
ger, ikke penge. Der er afsat en samlet pulje på 205 mio. kroner
fra 2019 til 2022 til at følge op på anbefalinger fra de fire vækst
teams, som er ingrediensbranchen, grøn energi- og miljøteknolo
gi, handel og logistik samt de kreative erhverv. Sidstnævntes an
befalinger har allerede fået stor bevågenhed i pressen.

VÆKSTTEAMS

ANBEFALINGER

• Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Blandt andet gennem et iværk
sætter- og innovationsmiljøer, hvor virksomheder, studerende og forskere
kan samarbejde om at skabe nye forretningsmodeller med udgangspunkt 
i kreativitet, teknologi og forretningsforståelse.
• Bedre adgang til risikovillig kapital så de kreative virksomheder vækster 
i Danmark frem for at flytte til udlandet.
• Offentlig/privat samspil til at sikre innovative udviklingsmiljøer.
• Mere effektiv håndhævelse af immaterielle rettigheder så private virksom
heder tør investere.
• Øget international synlighed og eksport blandt andet gennem et offentligt/
privat partnerskab om at markedsføre Danmarks kreative DNA internatio
nalt.
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Lea Thorlann
Katten Snooze

Ida Red
Talk

Mads Langer
Mellem Linjerne

HunBjørn
In Vacuo

Baal
Time Is Old

Egen E-bogudgivelse

Warner Music

Sony

DME

Eurodope

Iris Gold
Keep the Light On

Multipurpose
Multipurpose

Humørekspressen
Så Er Der Mål

Malene Mortensen
At elske er at leve

Simon Toldam Trio
OMHU

Playground

Eget selskab

Universal

Sundance

ILK

Kresten Osgood Quintet
Kresten Osgood Quintet
Plays Jazz

Q aka Qarin Wikström
UP UP UP

MOZAÍK
Keep On

Cæcilie Norby
Sisters in jazz

Lasse og Mathilde
Hvem drømmer hvem

ILK

GL Music

ACT Music

Exlibris

ILK
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Lukas Graham
Love Someone

Isam B
Lost For Words

Aksglæde
Promille-Romantikken

Susanne Ørum
Right Element

Nanna Larsen
Downstream Livin’

Universal

Warner Music

disco:wax

Vocal Corner

Divine Records

MØ
Forever Neverland

Jakob Bro
Bay Of Rainbows

Stine Michel
Den Lille Prins

Sony

ECM

GO’ Danish Folk Music

Moussa Diallo
Cirkeline og Coco rejser
til Afrika

Tomas Raae & The
Malibu BeachBand
Wastelands

Diallo Records

Elektriske Optagelser

Karen Rosenberg
The Kids Are Sleeping//
All You Are

Jonas Struck
Conrad & Michelle

Vanja Santos
Time of Love

MOZAÍK
A Little More Crazy

Nana Jacobi
Pige

Sony Music

Egen udgivelse

GL Music

HUN SOLO RECORDS

Same Soul
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Alex Puddu
The Gambler

Kasper Bjørke Quartet
The Fifty Eleven Project

Al Dente

Kompakt

Tomas Raae & The
Malibu BeachBand
She Is Beautiful

Freja Kirk
Fine Things

Ditlev
Er Du Vågen?

One Seven Music

disco:wax

Elektriske Optagelser

Mekdes
Out Of Here

Medina
Grim

Lukas Graham
3 (The Purple Album)

Josefine Cronholm
Ember

Martin Knudsen
En Juleleg

Copenhagen Records

Universal / Labelmade

Copenhagen Records

Stunt Records

Egen udgivelse

MØ
Blur ft. Foster the
People

Mads Langer
Tag Mig Med

Anne Katrine Tove
Når Vi Tæller Stjerner

BlackieBlueBird
Ghost River

Bona Fide
Joy

Sony

AKTmusic

T&E Records

Egen udgivelse

Nicklas Sahl
Planets

Oh Land
Human Error

Hjalmer & Medina
Folk Som Os

Susanne Ørum
Don’t

Warner Music

Tusk & Tooth

Universal

Vocal Corner

Sony

Michael Falch
& Vildfugle
Den Der Elsker Livet
Universal

HUSK AT SENDE INFO OM DIN UDGIVELSE TIL REDAKTION@ARTISTEN.DK
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ALGORITMER
OG KODER P
LIVESCENEN
SOM ELEKTRONISK MUSIKER OG KOMPONIST ER MADS KJELDGAARD PIONÉR.
HAN PRODUCERER MUSIK VED AT SKRIVE KODER OG SKABE ALGORITMER OG
OPTRÆDER PÅ SCENEN MED IMPROVISERET LIVEKODNING.
A F M A RT I N B LO M H A N S E N

Den elektroniske musik har i årevis befundet sig fint på livesce
nerne, hvor musikken bliver skabt på stedet via laptops og alt
tænkeligt digitalt isenkram. Nu er et forholdsvis nyt fænomen
dukket op, nemlig kunstnere, der skaber musik på scenen ved at
livekode foran et publikum.
Det kan for eksempel foregå ved ’algorithmic raves’, også kal
det algoraves. Et algorave har et dansegulv, høj elektronisk mu
sik og en scene med musikere, der styrer slagets gang ved at skri
ve koder live. Deres computere er koblet til en storskærm, så
publikum kan følge med i processen, hvor musikeren skriver
den kode, der i samme sekund bliver til musik.
En af de danske musikere og komponister, der ved mest om at
livekode, er 30-årige Mads Kjeldgaard. Han er studerende på
DIEM, Dansk Institut for Elektronisk Musik ved Det Jyske Mu
sikkonservatorium og er i øjeblikket tilknyttet NOTAM, Norsk
Senter for Teknologi i Musikk og Kunst i Oslo.
Han optræder jævnligt som livekode-musiker og har været
med på adskillige algoraves. Hans improvisationskunst er ikke
decideret rave- og dansemusik, men principperne i livekodnin
gen er den samme.
Skaber både instrument og musik på scenen
»Når man livekoder, sker der helt basalt det, at man står på en
scene med en computer, som er forbundet til storskærm. Det er
en meget åben form for improvisation. Man kan for eksempel
kode trommerytmer og manipulere med dem. Eller man kan helt
fra bunden skabe en lyd og kode præcist, hvordan den skal opfø
re sig.«
Så du skaber al lyd ved at skrive koder?
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»Ja. En traditionel elektronisk musikkoncert foregår med for
skelligt udstyr. Det kan være sequencere, trommemaskiner, syn
thesizere eller andet. Med livekodning kan jeg selv lave de kom
ponenter, der skaber musikken, samtidig med at jeg optræder
med dem. Det vil sige, at hvis jeg har brug for en sequencer, kan
jeg på stedet skrive en kode, der skaber en sequencer, mens jeg
bruger den. Det kan lyde lidt syret, men det er som at bygge
værktøjerne samtidig med, at man optræder med dem.«
Så det vil svare til, at violinbyggeren sætter violinen sammen,
samtidig med at violinisten spiller på den til en koncert?
»Ja, fuldstændig. For mig er det interessante, at det er en eks
trem form for fri improvisation, som også har ret meget poten
tiale til at kollapse og gå helt galt. Når man sidder og skriver
kode, er det et ret kraftfuldt værktøj. En fejl kan meget let gøre,
at din computer crasher, eller du laver en forfærdelig høj lyd til
koncerten. Det er en meget porøs måde at optræde på, som er su
perspændende,« siger Mads Kjeldgaard.
Musikken overtager herredømmet
Mads Kjeldgaard går ikke på scenen uden forberedelse. Dels har
han – som alle musikere – en årelang erfaring og øvelse med
håndværket, og dels har han system i sagerne.
»Jeg har bestemte forud-programmerede kommandoer, det kan
være lydeffekter, som jeg ved, jeg skal bruge hver gang. Det er et
system, jeg kan improvisere ud fra. Jeg skriver koden én gang og
på en måde, så jeg kan genbruge den. Det bliver lettere at lave
avancerede ting, når man ikke skal bruge energi på det basale.
Jeg har en grundproces, som jeg udvider og udvider i løbet af en
koncert. Til sidst kan den proces være så kompleks, at jeg selv

PÅ

TEKNOLOGI

OG

MUSIK:

Musik med AI
Den franske sangskriver og komponist Benoît Carré udgav
i 2018 albummet ’Hello World’ under kunstnernavnet
Skygge (opkaldt efter H. C. Andersens fortælling Skyggen).
Carré har brugt det avancerede AI-program Flow Machines
og har udtalt, at programmet kan skrive originale melodier
og foreslå lyde og akkorder. Men der skal et menneske til
for at få struktur og følelser i materialet. Flow Machines er
blot et ud af efterhånden mange værktøjer med kunstig in
telligens, der bliver brugt til musikproduktion. Fælles for
mange af programmerne er, at de baserer sig på ’machine
learning’ og evnen til at analysere store datamængder. Et
eksempel er programmet Amper Music, som den amerikan
ske kunstner Taryn Southern har brugt i produktionen af
hendes debutalbum ’I AM AI’.
Kunstig intelligens som med-komponist
I efteråret 2018 blev en ny symfoni, ’The Sound of Light’
spillet i en koncertsal i Wien. Det var et bestillingsværk fra
det kinesiske teleselskab Huawei. Et selskab der tordner
frem på verdensscenen (og i medierne), og som satser ben
hårdt på udvikling af kunstig intelligens.
En ny smartphone fra Huawei var medkomponist af 
værket, nemlig ved lydligt at tolke billeder af nordlys. Sym
fonien bestod ikke alene af smartphonens lyde og musik.
Ifølge en artikel i det norske magasin Ballade har den bri
tiske filmkomponist Mark Sayfritz skabt store dele af vær
ket. Men det er sket ved hjælp af algoritmer og hjælp fra
maskiner med kunstig intelligens. Han forklarer, at han
skrev musikstykker inspireret af nordlyset, fodrede ’algo
ritmemaskinen’ med disse musikstykker, og maskinen leve
rede derpå nye og manipulerede tolkninger af musikken.
Disse tolkninger brugte Mark Sayfritz så i arbejdet frem til
den endelige komposition.
Remiks-maskine skaber royalty-fri musik
En nye tjeneste, Muzeek, benytter AI til at skabe royalty-fri
musik – indtil videre primært til reklame og sync. En slags
remiks-maskine der med musikalsk foder og brug af kun
stig intelligens kan spytte skræddersyede tracks ud. Kun
derne henter en app, køber abonnement og kan så hente 
de tracks, de ønsker at bruge. Sangskrivere og komponister
kan få en aftale med Muzeek om at levere grundmateriale.
De originale stykker musik kommer derpå igennem AI-
maskineriet, som kan levere flere hundrede nye versioner.
Den originale version bliver på den måde til ny musik,
som komponisten ikke havde udtænkt, men som takket
være kunstig intelligens bliver skabt som nye værker.
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mister herredømmet over den. Det har jeg ofte oplevet. Hen mod
slutningen af en koncert kan jeg godt blive overrasket over resul
tatet – alt imens jeg tilføjer en ny kode og lytter samtidig. En del
af konceptet med at livekode er, at de ting, publikum oplever for
første gang, hører jeg også for første gang,« forklarer han.
Open source og den ultimative frihed
En vigtig ting for Mads Kjeldgaard er, at arbejdet med at kode
både live og i studiet tager udgangspunkt i open source. Det vil
sige, at han deler software, programmeringer og kodearbejde med
en masse andre.
»Alle kan tage en effekt eller en komponent og bruge den, som
de vil. Det foregår i et økosystem, hvor man bidrager med koder
og indgår i et fællesskab, og hvor man teknologisk og kunstne
risk kan skabe noget nyt. Som kunstner er det vanvittigt inspire
rende, synes jeg. Man åbner sin egen og hinandens processer og
udfordrer hele tiden måden at tænke på,« siger Mads Kjeldgaard.
Han peger på, at mange af de værktøjer, man som musiker
normalt bruger, eksempelvis et program som Ableton, har ind
byggede grænser for, hvad man kan gøre. Programmets designere
har på forhånd bestemt, hvad du kan, og hvordan du skal bruge
det.
Foto: Mads Led Behrend, Odense Musikbibliotek

Mads Kjeldgaard på scenen til Odense Algorave.
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»Med open source-programmer har man adgang til koden bag
ved og kan selv gå ind og ændre. Man kan kopiere programmet
og lave en ny udgave og så videre. Rent kunstnerisk har man en
frihed til at gøre, hvad man vil.«
Musik har altid været matematik
Algoritmer er ikke noget nyt i musik, understreger Mads Kjeld
gaard. Han ser de nye muligheder med kodning og stærk compu
terkraft som nye værktøjer, der bygger videre på principper, som
altid har været forbundet med musikken.
»Der er indbygget matematik i musik. En skala er jo en simpel
form for matematik, en form for algoritme. En almindelig bog
om musikteori er også en form for algoritmisk procedure. Sådan
skal en akkordgang være, sådan er en skala, sådan laver du en
overgang fra den ene toneart til den anden og så videre. Det hele
er en form for algoritmer, hvor der ligger matematik og logik
bagved. En sangskriver opfatter det formentlig som en intuitiv
ting at sidde og skrive sange med en guitar. Men bagved ligger en
algoritmisk måde at tænke på,« siger Mads Kjeldgaard.

L Ø S T & F ACTS

R E D I G E R E T A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

TRÆNINGSMULIGHEDER
FOR FYSISKE SCENEKUNSTNERE PÅ VEJ


Den nyopstartede foreningen Physical Arts
Copenhagen (PACE) vil styrke og bevare
udviklingen af fysisk scenekunst i Dan
mark.
Målet er at bidrage til mere vidensdeling
indenfor de fysiske scenekunstneriske 
felter som ny-cirkus, dans og fysisk teater
ved at tilbyde artister mulighed for daglig
træning og vedligeholdelsestræning. Der
arbejdes på at skaffe faciliteter i Køben
havn og i fremtiden håber foreningen på
at kunne tilbyde masterclasses.
Hold dig opdateret om PACE på
www.pacecph.dk

HOSPITALSKLOVNE STEMMER
JA TIL NY OVERENSKOMST
Den 8. februar stemte de danske hospitalsklovne ja til en ny overenskomst, der 
sikrer dem regulerede forhold omkring arbejdstid og betaling.
Det var et overvældende ja til forhandlingsresultatet – i alt 87 % af hospitals
klovnene sagde ja til aftalen. Overenskomsten træder i kraft 1. juni 2019.

Overenskomsten er et resultatet af længere tids forhandlinger mellem Dansk Artist
Forbund og Danske Hospitalsklovne. Fra DAFs side har hovedfokus i aftalen været
at balancere økonomisk tryghed med behovet for fleksibilitet, idet mange hospitals
klovne også har andet artistisk arbejde.
Fakta
Der findes mellem 50 og 60 hospitalsklovne i Danmark. De arbejder på børne
afdelinger på hospitaler i hele landet samt i institutioner for børn og unge.
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JAZZ CA MP FOR PI GER
– O G SÅ I E NGL AND
Den engelske organisation Jazz North har adopteret Copenhagen
Jazz Festival og JazzDanmarks populære undervisningskoncept
for piger.

I februar 2019 finder JazzCamp for Girls sted fem steder i det
nordlige England, og i løbet af de kommende fem år er planen 
at udvide til hele England.

En skæv kønsfordeling på den rytmiske musikscene er langt fra
et dansk fænomen. I lande som England og Tyskland er billedet
det samme – størstedelen af instrumentalisterne er mænd. 

JazzDanmark har siden 2014 stået bag projektet JazzCamp for 
Piger, der finder sted i skolernes vinterferie.

VI SES TIL ARTISTLOUNGE I MARTS
Dato og program annonceres i nyhedsbrev og på www.artisten.dk
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Søg tilskud til dine projekter senest 24/5
Næste frist for at søge tilskud fra de kollektive rettighedsmidler er
fredag den 24. maj 2019 kl. 12.
Du kan søge om tilskud til musikudgivelse, liveoptræden, studie
rejse og uddannelse inden for artisternes fagområder. Formålet er
at sikre mangfoldigheden i den store talentmasse i Danmark.
Søg tilskud til dit projekt i god tid
Ansøgningen skal sendes via DAFs online ansøgningsformular, og 
vi anbefaler at uploade i god tid.
Et udvalg under DAFs bestyrelse læser, lytter og bedømmer de
mange ansøgninger.
Mindre pulje betyder færre støttede projekter
Dansk Artist Forbund administrerer puljen af kollektive rettigheds
midler fra Gramex og Copydan.
På grund af den seneste rettighedslovgivning er der færre midler 
i puljen end tidligere, og det er langt fra muligt at imødekomme 
alle ansøgninger. Det kan betyde at, DAFs fordelingsudvalg må give
afslag, også til særdeles støtteværdige projekter.
Læs mere og find ansøgningsformularen på 
www.artisten.dk/Brug-DAF/Søg-tilskud

VELKOMMEN
TIL NY
RÅDGIVER
I DANSK
ARTIST
FORBUND
Som ny jurist i Dansk Artist Forbund vil Christina
Klein fremover hjælpe DAFs medlemmer med kon
trakter, spørgsmål om overenskomster og ansættel
sesforhold mv.
Med speciale i både ophavsret og kontraktret har
hun en vigtig viden om de vilkår og regler, der om
kranser artisternes indtjening. Udover sin juridiske
uddannelse har Christina Klein også en bred viden
om underholdningsbranchen fra arbejde hos mu
sikselskaber og koncertarrangører.
Juridisk team
Siden 2. januar 2019 har Christina Klein været en
del af DAFs juridiske team sammen med advokat
Nathalie Rothe, juridisk konsulent Jens Skov
Thomsen og sekretariatschef Thomas Gisselmann
Søemod.			

I L D O G F RIHED
50 år med The Savage Rose
Gennem et halvt århundrede har The Savage Rose gået deres helt egne veje og har ikke bare 
forholdt sig til tidernes skiften men også til verden. Med Annisette i front har gruppen kom
promisløst og søgende skabt uforglemmelig musik og samtidig udfordret folkeligheden.

Bogen følger orkestrets særlige rejse gennem fem årtier og beskriver de personer og begiven
heder, der har været med til at farve musikken.
Af Annisette Koppel og Michael Gonzalez. Udgivet på Politikens Forlag.
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NY FESTIVAL FÅR NY
CIRKUSKUNST TIL DANMARK
25. – 31. MARTS
I marts måned er der rig mulighed for at opleve eksempler på det moderne cirkus’ 
eksplosive udvikling på tæt hold. Det sker, når Kitt Johnson X-act i samarbejde med
Dansehallerne præsenterer 1. udgave af C!CAF – Copenhagen Circus Arts Festival.
I løbet af en uge præsenterer festivalen 6 internationale forestillinger i det fascine
rende grænseland mellem cirkus og kunst. C!CAF griber stafetten efter den tidligere
nycirkus festival, som Københavns Internationale Teater stod for. Den nye festival
byder ind med forestillinger og inspirerende workshops til det store cirkuspubli
kum og hele miljøet af etablerede og nye cirkusprofessionelle.
Festivalen finder sted i Pakhus 11 ved Østerport i København. Derudover kan
forestillingerne også opleves i Helsingør, Odense, Århus og Skagen.
Sideprogram med workshops og lectures
I løbet af festivalen står C!CAF for en række gratis events under overskriften Deep
Dive Activities. Her dykker de internationale nycirkuskunstnere ned i den kunstne
riske praksis og fortæller om deres arbejde. Festivalens sideprogram består af work
shops og lectures i samarbejde med AFUK 

Deep Dive Activities
25/3 kl. 16: ANDREA SALUSTRI,
LECTURE AND TALK
Loosening control within skill-based
practices (45 min.)

VIL DU FORSIKRES MOD
IKKE AT KUNNE ARBEJDE?
En såkaldt ’uarbejdsdygtighedsforsikring’
kan sikre dig en løbende indtægt, hvis 
du på grund af et sygdoms- eller ulykkes
tilfælde bliver ude af stand til at arbejde.
Forsikringen giver en ugentlig udbeta
ling og kan tegnes for en kortere eller 
længere periode dog ikke mere end to år 
eller 104 uger.
Forsikringen er særdeles velegnet for
freelancere eller selvstændige, som ønsker
at sikre sig en fast ugentlig ydelse i en vis
periode i tilfælde af midlertidig arbejds
udygtighed.
Få et tilbud på en forsikring
Kontakt DAFs forsikringsmægler Carsten 
Palmer og hør hvad det vil koste dig at 
blive forsikret mod ikke at kunne arbejde.
Skriv til cpa@mentor-forsikring.dk eller
ring på 70203536.

Det belgiske kompagni Grensgeval skaber
forestillinger med og til børn og unge. I Plock!
vil Camiel gerne genskabe sit yndlingsmaleri
af den amerikanske maler, Jackson Pollock.
Men hvordan?

26/3 kl. 14: ANIMAL RELIGION,
WORKSHOP
A Circus Board Game (1,5 time)
27/3 kl. 16-17.30: LAURA MURPHY,
LECTURE AND WORKSHOP
I’ve got a big mouth and I like to climb
things – Aerial, Activism and Text
(45 min. lecture, 45 min. workshop)
28/3 kl. 16: CECILE PROVOT
CircusNext Info Meeting (1 time)
29/3 kl. 14-16: GRENSGEVAL, WORKSHOP
Moving bodies moving sound (2 timer)
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Foto: xxxx

Kitt Johnson modererer alle aktiviteterne, og
der er et begrænset antal pladser. Tilmelding
foregår via e-mail til syl@kittjohnson.dk

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 14. marts 2019 kl. 12.00.
Yderligere info og ansøgningsskema på gramex.dk

RUNDE FØDSELSDAGE FRA 1/3 – 30/9 2019
30 år
Elina Silova 5/3
Hasse Bruun 31/3
Nicholas Westwood Kidd 31/3
Elena Cosovic 28/5
Lalla Maja La Cour 9/6
Mattias Umaerus 14/6
Mille Gori 14/6
Jeppe Thybo 16/6
Raineir Remolado Del Valle 6/7
Marie Elisabeth Juncher 13/8
Anders Hjernø Nygaard Jensen 2/9
Spencer Gross 6/9
40 år
Ane Trolle 18/3
Julienne Doko 12/4
Christina Steenberg Juul 15/4
Maria Faust 18/4
Anja Følleslev 19/4
Betina Følleslev 19/4
Stefanos Bizas 19/4
Marianne Green 20/4
Jon Grundtvig-Poulsen 25/4
Kim Brian Kjærhus 4/5
Julie Ivalo Broberg Berthelsen 7/6
Nellie Ettison 10/6
Nana Lind 23/6

Peter Ravn 17/7
Kasper Jensen 21/7
Zaki Youssef 24/7
Mads Beldring 2/8
Simon Toldam 13/8
Stine Hjelm Jacobsen 31/8
Amir Ghomi 21/9
50 år
Annika Askman 9/3
Jan Schow 20/3
Janus Nyeborg 10/4
Morten Nørby Jensen 11/4
Steen Pegani 16/4
Thomas Bjerre 21/4
Mads Jakob Haagen 21/4
Nikolaj Teinvig 25/4
Jens Frausing Sørensen 4/5
Henrik Launbjerg 16/5
Rasmus Schrøder 17/5
Yasmin Elvira Steenholdt 6/6
Søren Rasted 13/6
Kåre Wanscher 14/6
Torben Jensen 15/6
Anders Ørsager 20/6
Stine Gry Findsen 20/6
Anders Mogensen 1/7
Lisbeth Diers 6/8

Laila Skovmand Larsen 12/9
Line Münster-Swendsen 12/9
Ole Godtfred 17/9
60 år
Liselotte Kostiw 4/3
Benthe Johannessen Bruun 7/3
Steen Jørgensen 17/3
Peter Michael Jensen 19/3
Niels Peter Kløft 23/3
Tomas Ortved 23/3
Elisabetta Saiu Noizeliz 28/5
Gunilla Svendsen 13/6
Kitt Johnson 26/8
Henrik Billing 6/9
Lykke Conjadia
   Thorup-Hansen 9/9

Palle Andersen-Dahl 19/9
Carsten Lund 16/11
80 år
Tove Pedersen 5/5
John Wisney 4/8
Anna Conradi 16/3
Manuel Andrades 6/5
Helle Damm 29/7
Aase Davidsen 11/9

Afdøde
Jørgen Preben Pedersen



Louise Hart		
Viola Max Meyer
Lisselotte Somay Andersen
Kim Larsen



70 år
Helle Sihm 18/3
Ole Reiersen 23/5
Ulrik Skeel 7/8
Fini Høstrup 28/8
75 år
Franz Beckerlee 15/8
Torben Kudsk 12/9

Pga. ændret udgivelsesplan, dækker
navnestoffet en længere periode.
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»RMC udklækker mere
interessante, mere
relevante og mere
mangfoldige kunstnere«
De nye studerende og dimittender fra Rymitmisk Musikkon
servatorium (RMC) vurderes at være mere interessante og at
traktive for aftagerne end før, og deres kompetencer svarer i
højere grad end tidligere til mulighederne på det hastigt foran
drede og dynamiske arbejdsmarked for rytmisk samtidsmusik. 
Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra RMC, der fortæller
om en uafhængig analyse, af konservatoriets udvikling siden
2011.
Ifølge rapporten formår professionelle musikere, komponister,
musikproducere og music managers uddannet på RMC i høje
re grad end tidligere at bidrage til udvikling af nyt kunstne
risk indhold. De fylder mere på den danske scene for rytmisk
musik – og det er på en mere mangfoldig musikscene end før
fokusskiftet, hvor de i overvejende grad var synlige og skabte
resultater inden for jazzområdet. 		   www.rmc.dk

KOM MED I ARTISTFAKTA UNDERSØGELSE INDEN 1/4
Ny deadline for svar til den landsdækkende undersøgelse af artisternes arbejde
I efteråret 2018 blev spørgeundersøgelsen Artistfakta 2018 udsendt for at få
konkrete fakta om de opsøgende artister og gøgleres arbejde i Danmark.
Artistfakta 2018 blev præsenteret på Seminar for artister på Cirkusmuseet 
i oktober. På daværende tidspunkt var der kommet 63 svar på grundundersøgel
sen og 39 svar på den udvidede undersøgelse. Interessen hos de 75 artister, som
deltog på seminaret, var stor, og derfor har arbejdsgruppen bag undersøgelsen
valgt at køre en ekstra runde med indsamling af svar, inden der laves endelig
sammenfatning og udgivelse af resultat. Ny deadline for indsendelse af svar til 
Artistfakta 2018 er 1. april 2019. I skrivende stund er de kommet 79 svar på
grundundersøgelsen.
Vil du være en del af undersøgelsen?
Har du fået et eksemplar af undersøgelsen med posten så indsend gerne dine
svar hurtigst muligt. Undersøgelsen kan også udfyldes online på: 
http://goglerforum.dk/svar/. Her kan du også bestille et fysisk eksemplar og læse
mere om projektet.
Undersøgelsen bliver lavet af arrangørgruppen bag Gøglerfestivalen og Semi
nar for artister og den er støttet af Dansk Artist Forbund.
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JUBILÆUMSÅR:
FEST OG VIGTIGE MILEPÆLE
At runde 100 år er ikke det samme som at tage den med ro. I Dansk
Artist Forbund har jubilæumsåret 2018 betydet nye indsatser for at
gøre artisternes arbejdsliv bedre: Vi har festet, slået dørene op for
nye medlemmer og samarbejdspartnere og nået vigtige milepæle.

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere for stort engagement og
deltagelse, vi fortsætter arbejdet for artister på de danske scener. 	

SÆT X
Kom til generalforsamling i Dansk
Artist Forbund og mød kollegerne
På dagen skal der godkendes regnskab og stemmes
om rammerne for forbundets rettighedsforvaltning.
Generalforsamling onsdag den 22. maj kl. 16:30.
• Formandens beretning
• Regnskab og gennemsigtighedsrapport
• Anvendelse af midler fra kollektive forvaltnings
organisationer
		
Sted: Dansk Artist Forbund,
Dronningensgade 68, 4. sal, 1420 København K.
Alle medlemmer modtager en direkte indkaldelse. 
Mere information findes på
www.artisten.dk/Nyheder/Generalforsamling-2019
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Foto: Henning Hjorth

• en ny-udviklet digital standardardkontrakt whad.dk
• åbne branchekurser om løn, forhandling og management
• rammer for en hospitalklovne-overenskomst
• sikkerhedssamarbejdet ’Cirkus – Helt Sikkert’
• spot på opsøgende artister i undersøgelsen Artistfakta 2018
• styrket organisation med sekretariatschef

M ERE
FO RS K E L L I G
S CE N E KU N ST
– O G SÅ PÅ
STORE S C E N E R
A F K AT. S E K J Æ R
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I DE KOMMENDE ÅR VIL PROJEKTSTØTTEUDVALGET FOR SCENEKUNST ARBEJDE FOR AT
FÅ MERE DANS, PERFORMANCE OG NY-CIRKUS UD I HELE LANDET. DER ER BRUG FOR
GENRER DER HENVENDER SIG TIL ANDRE OG NYE PUBLIKUMSGRUPPER, FORKLARER
UDVALGETS FORMAND LARS SEEBERG.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst ud
deler fra 2018-2021 tilskud til aktiviteter,
der fremmer scenekunst i Danmark. Ud
valget, der har siddet i nu et år, består af
direktør Lars Seeberg, der er formand for
udvalget, instruktør Leiv Arne Kjøllmoen,
dramatiker Andreas Garfield, koreograf
Tina Tarpgaard og teaterleder Marianne
Klint.
Fra starten har Projektstøtteudvalget an
nonceret, at de udover et overordnet fokus
på kvalitet, kontinuitet og kontakt prio
riterer fire fokusområder, nemlig: Genre
diversitet, Det internationale område, Ny
scene i København og Kvalitet frem for
kvantitet.
For Dansk Artist Forbunds medlemmer
har særligt det øgede fokus på genrediver
sitet interesse. Lars Seeberg fortæller,
hvorfor udvalget vil satse på mere mang
foldighed i scenekunsten:
»Det er vigtigt for os, fordi vi synes, det
er vigtigt for publikum. Vi støtter en ræk
ke nycirkus-projekter og dans, De ting, vi
støtter, bliver vist på forskellig måde på
mindre scener og engang imellem også på
turnéer, men en af de ting, vi gerne vil slå
et slag for, er, at de gode projekter i højere
grad kommer ud til hele landet.«
Lars Seeberg forklarer, at mange scene
kunstnere bor i København eller de større
byer, fordi det er her, de kan få deres ar
bejdsliv til at hænge sammen:
»Det er ikke i sig selv et problem, men
det er et problem, hvis ikke de selv kom
mer ud i landet, og hvis ikke deres kunst
kommer ud til folk i hele landet.«

Landsdelsscenerne skal inddrages
For at få andre scenekunstgenrer ud i lan
det mener Lars Seeberg, at det er oplagt at
inddrage nogle af de større scener i landet,
for eksempel landsdelsscenerne:
»Vi har de tre store landsdelsscener –
Århus, Ålborg og Odense – og de har tra
ditionelt set været næsten hundrede pro
cent fokuserede på taleteater. Der synes vi
ikke, at de har givet publikum chancen
for at se andre genrer i deres regi. Der er
selvfølgelig grupper, som gæstespiller der,
men vi mener, at flere genrer kunne være
repræsenteret på de store scener – både af
hensyn til publikum, men også af hensyn
til det potentielle publikum,« understre
ger Lars Seeberg og tilføjer, at han og re
sten af udvalget mener, at også de store
scener har et ansvar for at vise scene
kunst, som kan få nye publikumsgrupper
i teatrene. Han påpeger imidlertid, at det
er langt mere konstruktivt og produktivt
at invitere til dialog og samarbejde, end
det er at presse noget ned over hovedet på
de forskellige teaterledelser:
»Der er en dialog i gang. I april holdt vi
en stor konference i Odense med ministe
ren (kulturministeren, red.), hvor vi invi
terede alle aktører fra det frie felt til Det
Kongelige Teater. Her diskuterede vi gen
rediversitet, og det er tydeligt, at der er en
åbenhed for det. Der skal bare tages hul
på det. Og vi vil lægge os i selen for at
holde den dialog i gang«.
Øget samarbejde mellem det frie felt
og de større teatre
Lars Seeberg fortæller, at kulturministeren
har tilbageført nogle af midlerne fra om
prioriteringsbidraget, et beløb på cirka 100
millioner kroner, som skal komme scene
kunstområdet til gode. Heraf kommer en
stor del til at gå til Det Kongelige Teater,

men der er afsat en Udviklingspulje på 33
millioner kroner, som vil blive fordelt ud
over en årrække:
»Det kommer til at ligge på 12 millio
ner i 2019, 12 millioner i 2020, 6 millioner
i 2021 og 3 millioner i 2022. Det beløb
kunne man bruge til blandt andet at få
skabt nogle gode eksempler på samarbej
der mellem det frie felt og landsdelssce
nerne. Vi har tilbudt ministeren, at vi 
gerne vil administrere midlerne.
Alle genrer skal være til rådighed
for publikum
På spørgsmålet om hvad netop genrediver
siteten kan bidrage med til dansk scene
kunst, svarer Lars Seeberg, at de forskel
lige scenekunstformer kan formidle på an
dre måder end tekstbaseret taleteater kan:
»De kan jo vise nogle ting og fortælle
historier på en anden måde. På den måde
henvender de sig til publikumsgrupper og
potentielle publikumsgrupper, som ikke
nødvendigvis ville gå ind og se en nyfor
tolkning af en klassiker eller et stykke ny
skrevet dramatik«.
Selvom han blankt indrømmer, at han
selv synes taleteater er fantastisk – og med
smil i stemmen tilføjer at alle burde være
interesserede i det – er han helt klar over,
at der er grupper, der får en meget større
oplevelse ud af at se for eksempel en dan
seforestilling:
»Nogle har jo langt mere lyst til og glæ
de af at se et kropsligt, visuelt og musi
kalsk udtryk end en sproglig dialog. Jeg
synes, at alle former skal være til rådighed
for publikum. Det er vigtigt, og det vil vi
arbejde for«.
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A RT I ST ER
OG
DAG P E N G E
A N NO
2019
DE SENESTE ÆNDRINGER I DAGPENGESYSTEMET HAR GIVET BEDRE PLADS TIL
KUNSTNERE. MEN DELE AF SYSTEMET ER OGSÅ STRAMMET, OG DET KAN BETYDE
LAVERE SATSER END TIDLIGERE OG KORTERE PERIODER.
Ligesom alle andre på arbejdsmarkedet
har artister brug for den sikkerhed, som akasserne kan tilbyde. Hidtil har dagpenge
systemet generelt ikke været imødekom
mende over for den særlige måde, artister
ne arbejder på, men det har ændret sig
med de senere års reformer. Med de aktu
elle ændringer matcher reglerne for dag
penge i højere grad artisternes måde at ar
bejde og tjene penge på, end man så tidli
gere.  Men fordele kommer sjældent alene,
og dele af dagpengesystemet anno 2019
medfører også forringelser for artister så
vel som for øvrige a-kassemedlemmer i
Danmark. Her en opsummering over de
væsentligste ændringer.
Plads til blandet indkomst
I det nye dagpengesystem er det nemmere
at have blandede indtægter, der kommer
fra en kombination af jobs og selvstændi
ge projekter. Du bliver ikke længere set på
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som enten lønmodtager eller selvstændig.
I stedet kigger a-kassen på de forskellige
ting, du laver, og skelner mellem flere ka
tegorier også kaldet ’aktiviteter’. Det, som
du arbejder med og tjener penge på, kan
være en af fire aktiviteter: lønmodtager,
selvstændig, fritidsbeskæftigelse eller for
mueforvaltning. Hver enkelt aktivitet,
som giver dig en indtægt, vurderes hver
for sig. 

Den opdeling ligger mere i tråd med det
arbejdsliv, som artister typisk har, hvor
indtægterne kan være både løn, b-honorar
eller fakturerede beløb. Hvilken kategori,
din aktivitet skal placeres i, læner sig op
ad SKATs definitioner, og hvis SKAT æn
drer på definitionen, kan dine aktiviteter
også ændre status i a-kassen. Husk også at
selvom du synes, din aktivitet ligner en
kollegas til forveksling, så vurderes de må
ske ikke ens, f.eks. hvis du udgiver musik.

Dine indtægter afgør dine dagpenge
Retten til dagpenge er betinget af, at du
har været medlem af en a-kasse i mindst 1
år, og at du inden for en periode på 3 år
opfylder et indkomstkrav, efter du er ble
vet medlem af a-kassen. I 2019 er kravet
kr. 233.376, og det tælles sammen af både
a- og b-indkomst, hvis der er betalt ar
bejdsmarkedsbidrag af indkomsten
Den højeste dagpengesats er i 2019 kr.
18.866, men kan være lavere, alt efter
hvad du har tjent i perioden op til, at sat
sen skal beregnes. Der findes ikke længere
en mindstesats. I stedet laver a-kassen en
individuel sats, baseret på de 12 bedste
måneder inden for de sidste 24 måneder
og det kan betyde lavere dagpenge end tid
ligere. Som noget nyt tæller eventuelle ret
tighedsindtægter som f.eks. udbetalinger
fra Koda og Gramex også med, når satsen
skal beregnes, hvilket er en klar fordel for
artister.

A F D O RT H E KO R F I TZ E N

OPHOLDSKRAV ER NYT
BENSPÆND I A-KASSEN
Som noget helt nyt er der indført et
ekstra krav for at have ret til dagpenge
– nemlig et opholdskrav. Fra 1. januar
2019 skal man have opholdt sig i Dan
mark et bestemt antal år for at have
dagpengeret. Det nye krav kommer
oveni de eksisterende regler for at have
ret til dagpenge så som indkomst, 
beskæftigelseskrav og medlemskab af
a-kasse. I 2019 skal man have opholdt
sig i Danmark i 5 ud af 12 år, i 2020 er
det 6 år ud af 12 år og i 2021 er det 7 år
ud af 12 år.

Koda og Gramex-indtægter tæller dog ikke
med, når honorarer skal omregnes til ti
mer, hvilket kan komme på tale i forbin
delse med optjening til en ny dagpengeret.
Mere fleksibel vurdering af bibeskæftigelse
Tidligere kunne man som ledigt medlem
modtage dagpenge i 78 uger, hvis man
havde en selvstændig virksomhed som bi
beskæftigelse ved siden af sit almindelige
arbejde som udøvende artist. Rammerne
for, hvornår a-kassen vurderer en aktivitet
til at være selvstændig, er blevet mere
fleksible med de nye regler. Det betyder, at
langt færre artister vurderes til at have en
selvstændig bibeskæftigelse i det nye dag
pengesystem.
Har man reelt en selvstændig bibeskæf
tigelse, er der særlige betingelser for at få
lov til at forsætte med denne aktivitet un
der ledighed. Hvis du er godkendt, kan du
være ledig samtidig med din bibeskæfti
gelse i 30 uger. Intentionen med virksom

heden må gerne være, at det skal blive din
hovedbeskæftigelse,  i modsætning til tid
ligere. Du skal dog fortsat være til fuld rå
dighed og kunne overtage arbejde med
dags varsel. De timer, du bruger i din virk
somhed, medfører fradrag i udbetalingen
af dagpenge.
30 uger med bibeskæftigelse
eller supplerende dagpenge
Den nye 30-ugers ramme gælder også for
supplerende dagpenge, hvor man har mu
lighed for at supplere op med dagpenge,
hvis man ikke arbejder fuldtid. Dette kan
man også kun i 30 uger. Uger med supple
rende dagpenge eller dagpenge der supple
rer selvstændig virksomhed tælles under
ét, indtil de 30 uger er opbrugt.
Spørg a-kassen
Kontakt altid Artisternes a-kasse hvis du
er i tvivl eller vil vide mere om de gælden
de dagpengeregler.

Opholdskrav er urimeligt
Det nye krav kan ramme artister, der
tager arbejde i udlandet og bosætter sig
udenfor Danmarks grænser. Derfor
havde Dansk Artist Forbund gerne væ
ret denne ændring foruden, lyder det
fra Lena Brostrøm formand for DAF og
Artisternes a-kasse:
»Artisternes arbejdsmarked er selv
klart internationalt, og derfor vil denne
lovændring desværre også ramme vores
medlemmer, der ellers på alle andre
måder opfylder de i forvejen ret stram
me krav til at gøre brug af arbejdsløs
hedsforsikring. Det er en tidsel i dag
pengesystemet, som vi gerne havde 
været foruden, for vi synes ikke det 
er rimeligt at straffe folk for at tage ud
i verden og dygtiggøre sig.«
Fakta om Opholdskravet
Kravet betyder, at man skal have op
holdt sig i enten Danmark, Grønland
eller Færøerne i mindst syv år ud af 12
år for at få ret til dagpenge. Perioder 
i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
kan medregnes til opholdskravet. 
Se info på Beskæftigelsesministeriets
hjemmeside bl.a. om hvilke ophold 
i udlandet der tæller med.
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BENYT DIT LO PLUS KORT, OG FÅ

RABAT PÅ DIN
NÆSTE FERIE!
Min.
150kr.

SÆT HVERDAGEN
PÅ PAUSE

OPLEV DANMARKS
SOLSKINSØ

15%

10%

Tag på kør selv-ferie i skønne Europa
med rabat.

Tjek ind til ren forkælelse i helt fantastiske
omgivelser.

Hvad enten du er til natur, kirker, strande
eller borgruiner, så har Bornholm det hele!

Læs mere på loplus.dk/happydays

Læs mere på loplus.dk/skodsborg

Læs mere på loplus.dk/teambornholm

AFSLAPNING ELLER
STORBYSTEMNING?

HOLD FERIE
I DANMARK

STORSLÅEDE
REJSEOPLEVELSER

1525%

Min.

10%

10%

Scandic har hotellerne, der kan opfylde dine
ønsker til en god weekendtur.

Lej sommerhuse året rundt med rabat.
Book nu, mens udvalget er størst.

Oplev fantastiske Island og Færøerne
med medlemsrabat.

Læs mere på loplus.dk/scandic

Læs mere på loplus.dk/dansommer

Læs mere på loplus.dk/smyrilline

TJEK ALTID LOPLUS.DK/FERIE-HOTEL FØR DU BESTILLER FERIE

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

FRIHED
I DIT EGET TEMPO

Medlemsrabat på Songwriters
Retreat 17- 24 marts
Skriv nye sange i de smukke toscanske landskab nær 
Firenze og bo på den middelalderlige bjergskråning 
Castiglion Fiorentino.

FÅ RABAT PÅ WORKSHOPPEN
Medlemmer af DAF-medlemmer tilbydes 70 € rabat
på den fulde pris på 595 € *
* Kost og logi er ikke inkluderet i prisen
– kan bestilles separat.

Workshopinfo og tilmelding på
www.listeningroomretreats.com

COPENHAGEN
CIRCUS
ARTS
FESTIVAL

C! CAF

Den næste sangskriverworkshop i rækken af Listening
Room Songwriters Retreat finder sted i Italien, 
i den historiske Residence Le Santucce.

Kitt Johnson X-act præsenterer:

– 5 internationale
performances i Pakhus 11
– Deep Dive Activities
– Skriveværksted på AFUK

5-DAGES SOMMERKURSUS
I ESTILL VOICE TRAINING (EVT)
Få power og flere farver på stemmen med Estill-metoden
For sangere, musikere, musiklærere, korledere, m.v.
Niveau 1 & 2 kursus med teori/dvd, øvelser og masterclass

Mandag den 1/7 til fredag den 5/7 2019
Verdenskulturcentret, Nørre Allé, Kbh. N.
Pris 5.250 kr.
Undervisere:
Helga Westmark & Dorte Hyldstrup – danske Estill
instruktører med mere end 25 års erfaring indenfor
EVT – uddanner i hele Europa.
Tilmelding inden 1/5 til Helga Westmark
på tlf. 24632212 eller hsw.apw@privat.dk
Om Estill-metoden og kurser: www.estillvoice.com

25-31_ marts _19

PAKHUS _11
ARTISTEN

2019

47
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DRONNINGEN
AF ØREHÆNGERE
Sanger og sangskriver Lise Cabble har skrevet utallige sange til andre artister efter rock
bandet Miss B. Haven stoppede, med hende i front. At skabe sange er et fuldtidsarbejde
og det sker typisk hjemme i hendes arbejdsværelse eller ude, i samarbejde med andre
sangskrivere og artister. Der er efterspørgsel efter Lise Cabbles melodiarbejde og for ti
den finder rigtig mange af hendes sange også vej til Melodi Grand Prix, både herhjemme
og i udlandet.
I år har hun hele seks sange med i konkurrencen i fire forskellige lande: Tre sange 
i Danmark, en i England, en i Sverige, en i Litauen.
Lise Cabble har vundet Dansk Melodi Grand Prix tre gange med ’Fra Mols til Skagen’ 
i 1995, ’A Friend in London’ i 2011 og ’Only Teardrops’ i 2013 som også vandt den inter
nationale konkurrence.
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