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Danske Target Group har allieret sig
med tyske SPV, og booking- og
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af den internationale gigant Live
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Bæredygtighed kræver en omhyggelig om
gang med ressourcerne. Indenfor kunst og
kulturbrancherne handler det især om at
skabe en stabil fødekæde og en ambitiøs
udvikling indenfor de kunstneriske fag og
erhverv.
Bæredygtig kunst-, kunstner- og kultur
politik kræver, at vi sikrer økonomi og or
dentlige arbejdsvilkår til de professionelle
kunstnere OG stimulerer talenter fra beg
ge køn i fødekæden. Princippet rækker
også ind i indhold og publikumsgrupper –
og bør inspirere politikere der laver public
service-kontrakt med DR om musikfor
midlingen. Her kan en bæredygtig musik
politik udmønte sig i en vilje til at løfte
det professionelle musikliv ud i hele lan
det på alle DRs kanaler og medier. Lige
ledes kan regionale og lokale spillesteder
og nye venues tiltrække og inkludere nye
publikummer til festivaler og kulture
vents i direkte øjenhøjde og i samspil
med publikum i byer og landområder.

ressourcer. Både når det gælder at turnere
på alternative, klimavenlige måder eller
stimulere bæredygtig udvikling gennem
deres kunst.
Scenekunsten har potentialet til at inspi
rere til forandring. Kunstnere har en lang
tradition for gå forrest – opsnappe nye
tendenser og opfordre nye generationer af
unge til at udvikle idéer og forandringer
som kan bringe os videre. Flere og flere
ser værdien af, at arbejde systematisk og
strategisk med bæredygtighed i bredeste
forstand – og har potentialet til at blive
nye inspirationsmotorer.
Miljøhensyn og kunstnerisk bæredygtig
hed kan blive til virkelighed i indhold, i
produktion og i afvikling – så der er rig
mulighed for at udfolde ideerne og under
holdningen.
Bæredygtig udvikling er en vision for
fremtiden, som starter nu.

Men den aktuelle klimasituation peger på
nye krav til bæredygtighed – krav der kan
få betydning for kunstnernes indhold og
produktion. Derfor har vi i dette nummer
af ARTISTEN bedt medlemmerne dele de
res tanker og ideer om bæredygtighed og
klima. Læs med og bliv inspireret af arti
sternes tanker om hvordan de som kunst
nere kan være med til at passe på klodens
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I T’S S HOW
DARL IN G
DANSK-ENGELSKE IRIS GOLD ER VOKSET OP MED EN INDSTILLING TIL, AT
MAN LEVERER HVER GANG OG HVIS IKKE, FALDER DER BRÆNDE NED. IRIS
GOLD HAR KASTET SIG UD I KARRIEREN SOM INTERNATIONAL LIVEARTIST
UDEN SIKKERHEDSNET OG MED EN GOD PORTION TRO PÅ SIG SELV.

AF SARA INDRIO JENSEN

»Der er måske ikke så mange piger i dansk musikbranche, der
bare kommer ud og siger, ’SE MIG, jeg er bare fabulous, darling’.
Så kan jeg godt begynde at tænke på, om jeg skulle tone ned,
være mere seriøs med en guitar og gå mere i sort. Men så ville
jeg ikke få de muligheder, jeg har lige nu, tror jeg.«
Iris Gold er ligefrem og storgrinende men samtidig veltalende
og selvsikker, når hun fortæller om sin snorlige plan om at blive
live artist på verdensplan. Lige nu er dørene åbne, og hun forkla
rer det selv ved, at hun formår at holde fast i at være sig selv i
alle situationer. Også når der ikke er tilstrækkelig credit for sang
skrivningen, eller folk i den danske musikbranche rynker lidt på
næsen over hendes ekstravagante performancestil.
»Jeg gør min ting, og min ting er det, folk vil have. Hvis jeg be
gynder at tænke, hvad folk vil have af mig, i at få flere streams
eller blive spillet mere på radioen, mister jeg måske det, der var
mit særpræg til at starte med. I stedet må jeg tænke, at det er
fedt, hvis jeg kan inspirere andre til at tænke friere. Så hvis du
vil have gult tøj på og jodle, er det cool, bare det er din ting,«
siger Iris og slår sin store, smittende latter op.
Høj arbejdsmoral og intet sikkerhedsnet
Hun har sagt ja til et telefoninterview med Artisten tirsdag mor
gen klokken 09, inden hun skal ud og træne og senere i studiet.
Hun bor lige nu i Danmark, men har med sin halvt engelske/
jamaicanske og halvt danske ophav haft mulighed for at bo og
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arbejde i London også. Her blev hun musikoplært af sine onkler,
som er professionelle musikere. Deres ’skole’ var baseret på, at
man skal levere hver gang, fortæller hun:
»Mine onkler, som jeg arbejdede med i England, lærte mig at
udvikle min sangskrivning. Og var jeg ikke god nok, var de ikke
så pædagogiske omkring det, som man nok ville være herhjem
me. Når man får at vide, at det, man har lavet, er lort, og ingen
kommer til at høre det, bliver man enten tykhudet eller giver
op.«
Iris Gold gav ikke op - tværtimod. Hun er en ambitiøs perfor
mer med en hel masse på hjerte, som desuden kan levere en fest
af en koncert. Og det er der efterhånden mange, som har opda
get. Blandt andet dem der skulle arrangere en koncert for Frank
rigs præsident Macron tidligere i år.
»Vi var booket til at spille på Rådhuspladsen i Paris. Der stod
15, og det regnede, og vi måtte stoppe og starte igen, fordi vejret
var så dårligt. Men bookeren blev imponeret over, at jeg alligevel
havde givet tusinde procent. Vi gjorde det jo bare alligevel ved at
finde det gode i situationen, så da de skulle vælge en skandina
visk performer til at spille for Macron, blev det mig,« fortæller
Iris.
Hårdt arbejde åbner døre
For nok har Iris Gold måske været heldig at være på de rigtige
steder på de rigtige tidspunkter, men hun har også arbejdet hårdt

WBIZ,
!
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»Min arbejdsmoral er virkelig høj
– i hvert fald i forhold til at få en
ambitiøs live-del på benene.«

og er en seriøs sangskriver, som også skriver tekster
til andre gennem sin publishingaftale med Warner/
Chappell Music i USA. Hun optræder i prestigefyldte
situationer, selvom hun ikke har store radiohits og
’millioner af streams’, som hun grinende siger. Det er
fordi, hun og hendes folk satser hårdt arbejde på live
delen og høster credit for det.
»Sidste år satsede vi hårdt på Danmark. Ingen vid
ste hvem jeg var her, så vi lavede 60 koncerter i DK
for at signalere, at jeg er et stærkt live-navn. Det er
det, jeg synes er sjovest, og det jeg gerne vil etablere.«
Det største forbillede er James Brown – og så fore
trækker hun Robbie Williams frem for Gary Barlow,
selvom alle ved, den anden er en bedre sangskriver,
som hun siger.
»Publikum – også helt almindelige danskere - er
positive over for det meste, også selvom de måske
ikke helt kender sangene. De vil ha’ pang og farver.
It’s showbiz darling, og jeg vil gerne levere entertain
ment.«
Jante er ikke en god følgesvend i udlandet
Tidligere på året var Iris Gold inviteret til at spille
med Nile Rodgers, Dave Stewart (Eurythmics, red.) og
en flok af de bedste musikere fløjet ind fra hele ver
den.
»Jeg følte mig ret lille. Og der var en masse Jante i
mit hoved. Jeg var nervøs men tænkte, at de har valgt
mig for en grund, så jeg må gøre det, jeg kan. De var
vildt glade – fordi jeg var mig selv, tror jeg. Jeg kunne
fornemme, at selv om jeg er fra DK og ikke har sun
get soul i gospelkirker , så var jeg et frisk pust. Jeg
ville ønske, flere herhjemme også gjorde, som de ville
i stedet for at følge danske successer og modellen for
dem,« siger Iris. Helt uden kritik i stemmen. Mere
som en opmuntring.
Iris Gold har spillet på nogle vigtige showcases rundt
om i verden og gjort det godt. Det betyder, at hun nu
har agenturer, der arbejder hårdt for at booke koncer
ter med hende i hele Europa, hvilket man også kan
se på årets turplan, som i år tæller langt færre kon
certer i DK og flere i udlandet.
»Ude på festivalerne i verden vælger de, hvad de
synes er fedt og skeler mindre til, om man allerede
har et navn,« siger Iris, som samtidig godt kan forstå
de danske artister, som har trang til at skrive på
dansk, turnere ’close to home’ og have familien i
nærheden.

som en dansk artist måske ville synes at tale til pub
likum mellem sangene.
»Jeg tror, jeg er bedre til at være sjov på engelsk
end på dansk,« siger Iris og slår endnu en stor latter
op. Men seriøsiteten kommer hurtigt tilbage.
»Min arbejdsmoral er virkelig høj – i hvert fald i
forhold til at få en ambitiøs live-del på benene.«
»Forleden lavede jeg tysk morgen tv uden at have
udgivet noget i Tyskland. Det ville nok være svært at
forestille sig ske i Danmark. På den måde handler det
også meget om de mennesker, jeg har omkring mig,
som er dedikerede til at sælge mig ind som artist, og
som har troet på mig selvom jeg ikke ligger nummer
et på hitlisterne.«
Hul igennem
Pladeselskabet står for at hjælpe med at løfte PR op
gaven i samarbejde med booking og management,
der sparker døre ind for Iris på koncertdelen.
»Det hjælper ikke at sende en CD og en pressemed
delelse, men det hjalp at spille til Sportsgalla, hvor
der var fuld skrue på sceneshowet med guldkanoner,
tredive dansere og et kæmpe band. Folk kan se, jeg
leverer. Også under pres. Det er vigtigt, at folk ser en,
lige når det handler om live-delen.«
Og derfor har Iris været ’ude og vise’ for både publi
kum og branchefolk.
»Til showcases er det suits, der er sådan lidt kedeli
ge, observerer og tager notater. Der skal man være
fucking ligeglad og tænke, ’vi er alle sammen menne
sker’. Det sværeste er, når Jante er med, men man
skal komme ud over det, og det er nok nemmere i
udlandet. På den måde er jeg heldig, at min indstil
ling er, at ’her er jeg, take it or leave it’. Hvis man
tager længere tid til at bygge selvtillid op, er det må
ske anderledes.«
Bagsiden er, at folk kun fokuserer på showet, selv
om Iris’ tekster har tyngde nok til nærlytning.
»Jeg synes selv, jeg er en dygtig sangskriver, men
det kan godt træde lidt i baggrunden nogle gange.
Det er irriterende, fordi jeg gerne vil tages seriøst, og
det er så dér, hvor jeg overvejer det med guitaren,«
siger Iris.
Man fornemmer godt, hun ikke mener det sidste
så alvorligt. Men man fornemmer også, at her er en
artist, som kan gøre lige, hvad det passer hende og
have succes med det.

Foto: Enlil Sonn

Engelsk som første sprog
Iris skriver på engelsk, men hun taler også engelsk li
geså godt som dansk, og derfor er det ikke så akavet,
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Kunst
og
klimahensyn
VOX POP
fra medlemmer
A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

OVERALT I SAMFUNDET DUKKER DER FLERE OG FLERE INITIATIVER OP
DER SKAL MINDSKE KLIMAFORANDRINGER OG STYRKE BÆREDYGTIGHEDEN.
MEN HVILKEN BETYDNING HAR KLIMAUDFORDRINGERNE FOR DE DANSKE
KUNSTNERE OG DERES ARBEJDE? VI HAR SPURGT ARTISTER, EKSPERTER
OG ORGANISATIONSFOLK OM DE KAN PASSE KLIMAHENSYN IND I ARBEJDET
OG HVORDAN DET KAN GØRES.
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IKKE MEGET AT GØRE
»Jeg deler naturligvis den almindelige be
kymring for klimaet, og prøver i muligt
omfang at indrette min hverdag herefter.
I mit professionelle virke, tror jeg dog
ikke, der rent praktisk er meget at gøre.
Guitar og forstærkeranlæg er håbløst at
fragte rundt i landet i andet end bil. Og
som soloartist har jeg ikke mulighed for
samkørsel med nogen.
Jeg optræder primært for et ældre-publi
kum på plejehjem, ældrecentre, senior
klubber osv. Det er en aldersgruppe, der
kræver højere rumtemperatur end gen
nemsnittet.
Selvom jeg oftest selv storsveder gen
nem min optræden, kunne jeg dog ikke
drømme om at belære ældre og syge men
nesker på et plejehjem om at skifte til et
indeklima, de ikke vil kunne trives i.
Koncerterne er ofte arrangeret af venne
grupper – frivillige ildsjæle – der ofrer tid,
penge og energi på at give de ældre en god
oplevelse. Her serveres god, solid oksesteg
med sovs og kartofler, som de kender og
elsker. En anbefaling af veganerkost vil
være dødsdømt på forhånd. Man ville sim
pelthen gå sultne i seng.
Så klimaudfordringer har kun perifer
indflydelse på mit arbejdsliv.«
Bjarne Lisby er solist, sangskriver, revy
forfatter, foredragsholder og skribent.
Udgivet godt 20 solo cd’er og er kendt for
sin humørfyldte underholdning.

GULDDRENG HJÆLPER MED AT REDDE
GRUNDVANDET
»Jeg er vokset op i et hjem, hvor økologi
altid har været en del af hverdagen. Min
far er biolog og har mange gange fortalt
mig om konsekvenserne for miljøet ved
brug af sprøjtegift. Derfor var det også helt
naturligt for mig at gå ind i dette sam
arbejde og samtidig bruge figuren Guld
dreng til noget yderst konstruktivt i min
optik.«
Malte Ebert er musiker og sangskriver og
lagde sit alter-ego, fænomenet Gulddreng
i graven sidste år. Men nu er han genop
stået for en stund med sangen ’Stop nu’.
I musikvideoen optræder de to figurer
sammen og sangen indgår i en kampagne
for at beskytte grundvandet mod forure
ning fra pesticider.
Kilde: Ritzau

FEDT NÅR MUSIKBRANCHEN GÅR FORREST
»Jeg har ikke selv haft mulighed for at
skaffe en mikrofon lavet af træ, men jeg
tænker over, hvordan jeg sætte fokus på
det at være miljøbevidst i min branding
som artist. Jeg har en baggrund fra stats
kundskab og sommetider skriver jeg en
artikel eller et indlæg i aviserne og for
søger på denne måde at bidrage til sam
fundsdebatten.
Jeg synes jeg det er fedt, når musikbran
chen går forrest her. Ja det koster lidt eks
tra for os alle at omstille os, men ligesom
politikerne gerne vil brande Danmark
som et grønt land, der går forrest, synes
jeg, vi skal tænke på det i musikbranchen.
Med grøn omstilling og en grøn profil gør
vi også dansk kulturliv konkurrencedyg
tigt i udlandet. Jeg synes vi skal yde efter
evne med de ressourcer vi har. Nogle sy
nes det bryder med armslængdeprincip
pet, men det synes jeg ikke, så længe vi
selv har frihed til at fortolke hvordan
vi hver især gerne vil bidrage til omstil
lingen.
Jeg vil bruge min musik MOZAÍK som
springbræt til at gøre en samfundsmæssig
forskel. For mig giver den grønne omstil
ling anledning til at overveje nye spæn
dende grønne samarbejdspartnere og finde
på nye skøre tiltag.«
Linette Damsted. Artist, sanger, sang
skriver og danser – udgiver musik under
navnet MOZAÍK. Arbejder bla. med talent
udvikling, undervisning og er aktiv i det
musikpolitiske miljø.
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ARTISTER PÅ VINDKRAFT
I det internationale kompagni Acting for
Climate har jeg det sidste år været med til
at undersøge, hvordan vi kan arbejde med
klima- og naturkrisen og selv være mere
bæredygtige i vores virke som kunstnere.
På rejser til residencies i Norden har vi
valgt tog eller bus og forsøger at få dem,
som arbejder med os til at gøre det sam
me. Længste transporttid var 32 timer til
Finland. Tiden bruger vi til møder, com
puterarbejde og stå på hænder, når det er
muligt.
I sommers turnerede vi i Norden med
forestillingen ’Into the Water’ på det 34
meter lange sejltræskib Hawila. Det var
bl.a. et eksperiment i at se, hvordan vi
som artister kan rejse så CO2 frit som mu
ligt med vindens kraft. Der var dage, hvor
vi slog al strømmen fra, og kaptajnen måt
te navigere uden gps, og 4 personer måtte
pumpe vand med håndkraft hver time
døgnet rundt. Når der var god vind, fik vi
strøm fra skibets nye propel-generator.

Reaktionerne på projekt og forestilling
har været overvældende positive, fx var to
mænd i 40’erne rørt til tårer og takkede os
mange gange. Vi får konstant forespørgs
ler fra andre artister, som vil være med i
gruppen. Jeg synes, at vi igennem projek
tet som helhed samt humoren og det fysi
ske sprog har vist at vejen ud af klimakri
sen ikke behøver at være begrænsende el
ler kedelig – tværtimod.
Acting for Climate holder jævnligt
workshops for kunstnere i, hvordan man
kan arbejde med klima i sin kunst.
Villads Bugge Bang er nycirkus artist

DYRK DET LOKALE
»Som kunstner er jeg meget inspireret af
den bølge af landmænd og butikskæder,
der arbejder for, at vi skal dyrke lokalt, og
kunne købe lokal mad for at få maden
frisk. Det handler om at »grave hvor man
står« – at opdage og bruge de ressourcer,
vi har, her hvor vi bor! På samme måde
har jeg tænkt i mit nyeste projekt Dans
MedFolk.dk, hvor man kan booke mig og
mit team til at komme ud og lave folke
dans til fester og events. Folkedansen kan
bringe folk tættere på hinanden og virke
lig gøre en forskel, når den bliver godt
formidlet.
Min baggrund i folkemusikken har væ
ret med til at give mig en kulturel bevidst
hed og at forstå vigtigheden af at have og
kende sin lokale kultur. Nogle af de fine
ste oplevelser, jeg har haft som både teen
ager og senere, professionel udøvende, er
de internationale kulturmøder, hvor vi
har udvekslet musik og dans og inviteret
hinanden ind i hver vores tradition.
Det taler jo for at drage ud for at møde
»de fremmede«, give og hente inspiration
og få nye venner. Men det taler ligeså me
get for at man dyrker det at være hjemme
og udleve sin lokale kultur.
Klimasnakken er inspirerende, fordi
den opfordrer folk til at tænke nyt, og det
har vi hårdt brug for! At folk tænker over
og ændrer deres behov og relationer til an
dre mennesker – lokalt og globalt. Klima
hensyn kan også bringe folk tættere sam
men, fx når flere kolleger tager folk med
på GoMore, eller tager tomlere med, når
de kører rundt i landet.
Nicolaj Wamberg er folkemusikviolinist
og sanger og arbejder både i egne projekter
med teater og performance, samt med duo
en Stedsans og Elof & Wamberg.
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KLODENS SUNDHED
Jeg har siden jeg var barn tænkt meget
over klimaet og følt mig meget forbundet
til naturen. Bevidstheden om vores for
bundethed med, og afhængighed af natu
ren er kun blevet kun større i mit virke
som læge. For hvordan kan jeg som hel
hedsorienteret tænkende læge gå op i
mine patienters sundhed uden også at gå
op i klodens sundhed. Som teksten i min
sang der har lagt navn til mit kommende
album, It’s time – for a sustainable world,
siger:
”As mankind our body is the earth, so
come on now let us treat it like our dea
rest friend.”
Jeg har altid skrevet sange der på hver
sin måde støtter mig selv og andre i at
være de bedst mulige versioner af os selv.
Formålet med mit kommende album er at
være med til at støtte vores individuelle
velbefindende og indre bæredygtighed, så
vi sammen kan være med til at skabe bæ
redygtighed i verden, i vores fælles orga
nisme, Jorden.
Freja Eriksen er sanger og sangskriver samt
uddannet læge.

TURNÉ UDEN FLY – JA!
Problematikken omkring en bæredygtig
tilværelse optager mig en hel del. Udover
alle de daglige rutiner der kræver nye løs
ninger, så er der også mit arbejde: Hvad
med kunsten?
Kan jeg og mit orkester tage toget til
Berlin i stedet for at flyve? Jada. Kan de
længere stræk løses uden brug af fly? Nog
le gange. Den store udfordring er, at hele
strukturen inden for international kon
certvirksomhed, i særdeleshed jazz-festi
valer og spillesteder, er lagt voldsomt an
på hurtig get-in og get out + ekstrem flek
sibilitet. Sat på spidsen: København om
mandagen, Lissabon om tirsdagen, Oslo
om onsdagen – og der er absolut(!) ingen
mulighed for at bytte om på Lissabon og
Oslo. På den ene side er det jo nok bedre,
at kunstnerne rejser, end at publikum gør.
På den anden side kunne jeg godt ønske
mig, at flere spillesteder og festivaler var
parate til at lave flerdages residencies eller
små lokale koncert-serier. Jeg opfordrer til
det og pitcher tit ideer til den slags, og jeg
har en svag fornemmelse af åbning på det
felt.
Personligt spiller jeg relativt smal mu
sik, der er svær at sælge i Danmark - men
nyder stor lydhørhed på den internationa
le scene. Det betyder meget transport øvs! Men det er jo mit arbejde, min kom
petence - det jeg lever af og brænder for.
Er svaret mon at tilpasse stilen til de regi
onale spillesteder inden for landets græn
ser? Nej – vel? Jeg er i hvert tilfælde ikke

dér endnu. Så jeg gør meget for at spare
op på klimakontoen i det daglige og er
inspireret af alle de fantastiske tiltag, jeg
læser om i hele verden. Presset er (endnu)
ikke synderligt udtalt fra arrangører eller
publikum - motivationen er mere generel,
fra mig selv og så synet af de to børn, jeg
har været med til at sætte i verden og de
res venner.
Men hvad med indholdet? Det må have
en form for relevans. For tiden er jeg
kunstnerisk og musikalsk relativt langt
væk fra vindkraftsymfonien, musik for
(og på) grøntsager eller rock against the
burning of Amazonas. Men de sidste år er
det noget andet, der har banket på min
dør - bl.a. undersøgelser af guitaren og
min musik i forskellige former for rum.
Nye lytteoplevelser. Som kunstnere og
publikum oplever sammen - med transpa
rens og fokus på detaljen. Mit lille svar på
en, på alle planer, meget støjende verden.
Måske mennesker taler bedre sammen –
også om forandringer – hvis de bliver bed
re til at lytte.
Mark Solborg er guitarist og komponist og
har med et utal af koncerter og udgivelser
sat sit klare aftryk på den danske og inter
nationale jazz- og impro-scene.
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MERE CO2
TURNÉVIRK
PÅ GRUND AF PRES FRA JAZZMILJØET HAR JAZZDANMARK ARRANGERET
NETVÆRKS- OG DEBATARRANGEMENTER OM, HVORDAN FREMTIDEN KAN BRINGE
MERE CO2 NEUTRAL TURNÉVIRKSOMHED. ELLER FINDE FRED MED DEN
MILJØBELASTNING SOM TURNÉVIRKSOMHED KAN UDGØRE.
AF SARA INDRIO JENSEN

Presset på organisationen JazzDanmark
for at skabe større klimabevidsthed kom
mer nedefra, oplever Eva Frost, som er
daglig leder. Derfor har de taget initiativ
til to netværks- og debatarrangementer blandt andet sammen Århus Jazzorkester.
Målet er i første omgang at identificere,
hvor problemstillingerne er men også fin
de ud, hvor stor en belastning jazzmusi
kernes turnévirksomhed egentlig udgør.
»Jazzmusikere rejser meget og måske
også mere end i andre genrer, fordi det er
nødvendigt for at opretholde karrieren.
Jazzens natur er liveoplevelsen, og megen
turnévirksomhed på tværs af planeten, og
det kræver musikerne flyver meget. Det
giver god mening at kigge på, hvordan vi
kan reducere Co2 aftrykket, men spørgs
målet er samtidig, om det giver mening at
indstille al turnévirksomhed, som kræver
flytransport,« siger Eva Frost.
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Administrerer statslige midler
til transportstøtte
JazzDanmark administrerer godt 1 million
kroner i transportstøtte hvert år, og hvor
vidt støtten skal kobles med klimahensyn
er noget af det, der skal debatteres.
»Vi skal have en snak om, hvorvidt der
fra miljøets side er interesse for, at vi tager
forbehold eller ændrer på strukturer, som
gør JazzDanmark puljen og JazzDanmark
som organisation mere klimabæredygtig.
Det kunne være at indsætte kriterier for,
om man har overvejet klimabelastningen
i ansøgningen, eller om vi skal beslutte at
bruge 10 procent af midlerne til miljøaf
lad. Men det kunne også være, at melde
en officiel holdning ud om, at vi ikke sy
nes, det er kunstnernes ansvar,« siger Eva
Frost.
Vigtigt at få proportioner på
Også hos JazzDanmarks søsterorganisatio
ner i Norden oplever de samme pres nede

fra for at få sat klimaet og musikernes
CO2 aftryk ved turnér på dagsordenen.
Derfor er det vigtigt at få proportioner på,
mener Eva Frost.
»Der er musikere, der takker nej til
projekter i Asien på grund af bekymringer
om klimaet, og et koncerthus i Helsing
borg, der ikke vil præsentere musikere,
der er fløjet dertil. Vi vil gerne finde ud af,
hvor stor belastningen reelt er sammenlig
net med andre professioner, og om der er
grund til den form for klimastress fra jazz
miljøets side,« siger Eva Frost og tilføjer:
»Det er et paradoks, at der er efter
spørgsel efter skandinaviske musikere,
især i Asien, hvor de ikke har nok musi
kere til at møde publikums behov. Vi har
omvendt for mange. Spørgsmålet er, hvor
dan man imødekommer det på en klima
ansvarlig måde?«

NEUTRAL
KSOMHED

c02

c02

c02
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SCENEKUNSTEN
FOR BÆREDYGT
										
OMS
c02
SELVOM DER ER MILJØBELASTNING FRA PLASTIK PÅ FESTIVALER,
TURNÉTRANSPORT OG ET STORT ENERGIFORBRUG FRA STREAMINGSERVERE,
SÅ ER SCENEKUNSTEN LANGT FRA DE INDUSTRIER SOM BELASTER MILJØET
TUNGT, MENER FORSKER I BÆREDYGTIGHED EMMY LAURA FJALLAND PERÉZ.
MEN SCENEKUNSTEN KAN BLIVE FYRTÅRN FOR EN BÆREDYGTIG OMSTILLING.

Klimakrisen vokser, og også i scenekun
sten er der kommet større bevidsthed om
kring en bæredygtig omstilling. Flere festi
valer er begyndt at ændre på pantsystemer
og plastikforbrug, og organisationer som
JazzDanmark stiller skarpt på, hvordan
man som branche kan skrue ned for mil
jøbelastningen. Alt sammen rigtig godt og
vigtigt, siger Emmy Laura Fjalland Perez.
For scenekunst og scenekunstnere kan
sætte offentlig dagsorden. Men hvad kan
den enkelte kunstner gøre og branchen
som helhed? Begge parter spiller en vigtig
rolle, men på hver deres måde, siger
Emmy Laura, som har speciale i cirkulær
økonomi og bæredygtighed.
360 graders bæredygtighed
Forbruget af plastik til CD-skiver faldt dra
matisk ved overgangen til streaming. I
USA alene faldt tallet fra 61 millioner kilo
til 6 millioner kilo fra 2000 til 2016. Men
energimæssigt har det vist sig, at
streamingtjenesterne belaster miljøet
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mere, end da CD- og vinylsalget var på sit
højeste. Omregnet i C02 er tallet 250 milli
oner kilo i 2016, stadig for USA alene. På
globalt plan er energiproduktion og for
brug den allerstørste synder tæt fulgt af
industri og landbrug og her lægger
streaming selvfølgelig til det samlede
energiforbrug. Men går man kun efter at
reducere forbruget af benzin eller plastik i
scenekunstbranchen, kan effekten nær
mest virke symbolsk sammenlignet med
miljøbelastningen fra andre tunge indu
strier, mener Emmy.
»Klart at en festival kan være noget
værre svineri, og det må man kunne gøre
meget bedre. Men den er også momental,
og det gør den egnet til at blive et lokalt
eksperiment for, hvordan man kan organi
sere sig anderledes. Derfra kan vi lære og
tage afsæt i, hvordan en bæredygtig scene
kunst i hverdagen og på den længere bane
kunne folde sig ud,« siger Emmy.
Hun efterlyser nemlig en 360 graders
omstilling, hvor scenekunsten som felt

kunne gå i front. Det gælder festivaler, cir
kus og teatre, men også den enkelte
kunstner.
»I den krise, vi befinder os i, har vi brug
for scenekunsten til at vise, hvordan vi
andre kan agere i den. Det æstetiske og
det sanselige er kernekompetencer – sam
men med kunstnerens evne til at vise det
større perspektiv,« siger Emmy.
Undtagelse for kunsten
Fokus på pladsforbrug, benzinforbrug, el
ler hvad, det koster at producere en guitar,
er for Emmy Laura vigtigt og nødvendigt,
men vi må også huske, at belastningen er
lille i forhold til andre brancher som for
eksempel byggeindustrien og landbruget.
Faktisk har de kunstneriske brancher en
særlig rolle på grund af deres i forvejen
sammensatte struktur, mener hun.
»Ligesom med andre praksisser nytter
det ikke rigtigt at bashe på den enkelte
forestilling eller den enkelte kunstner,
som i forvejen bliver rigeligt bashet øko

N I FRONT
c02
TIG
TILLING
AF SARA INDRIO JENSEN

Emmy Laura Fjalland Perez (PhD, MA)
ekstern lektor på Institut for Mennesker
og Teknologi ved Roskilde Universitet.

c02
nomisk. For mig at se ville det ydermere
være virkelig interessant, hvis vi kunne
begynde at se på, hvor scenekunsten kan
bidrage til en bæredygtig omstilling? Det
kan være på helt grundlæggende niveauer
så som i sproget, og med den sanselighed
kunstneren opererer i og giver videre.«
Emmy Laura har blandt andet kigget
nøje på den fremvoksende økopoesi og
sci-fi litteraturen. Ikke den slags hvor
menneskeheden koloniserer andre plane
ter, men den gren, som handler om at stil
le spørgsmålene, ’hvis det her og det her
sker i de økologiske systemer, hvad kunne
udfaldet så være,’ siger hun og efterlyser
samtidig mere forskning på området.
»Den teknokratiske, modernistiske vi
den, som det meste af vores forståelse af
verden bygger på, udelukker viden, som
er svær at måle. For eksempel æstetiske,
sanselige og emotionelle aspekter. Netop
der kan scenekunsten virkelig noget,«
siger Emmy.

Bæredygtighed er også mere tid til kunst
Hvis det skal lykkes at udfolde scenekun
stens potentiale til fulde, er det vigtigt
med en sund arbejdsfordeling.
»Jeg synes, det vigtigste er, at kunstne
ren kan fokusere på kunsten, så den prak
sis, han/hun udfører, er hovedopgave og
kernekompetence. Derimod må man for
vente, at det er arrangørens hovedopgave
at finde den mest bæredygtige måde at
drive festival eller scene på,« siger Emmy
og tilføjer:
»Den udøvende kunsts bæredygtighed
handler også om, at den enkelte kunstner
må have bedre tid til sin praksis. Det er et
af mine hovedargumenter, at bæredygtig
hed ikke kun er en opgave om at opret
holde status quo men også handler om at
sikre en bæredygtig organisering af res
sourcer – herunder de menneskelige.«

Hvordan den enkelte kunstner bidrage til
mere bæredygtighed?
»De kunstneriske praksisser kan formidle
og skabe forståelser af relationerne mel
lem mennesker og naturen. Hvordan kan
vi bebo planeten på nye måder? Hvordan
kan vi forstå, hvad det vil sige at være
menneske i en økologisk krise?«
Det kan også være, at teater- eller cir
kusforestillingen vælger materialer, som
kan bruges igen, frem for materialer, der
kun kan bruges én gang. På den måde bli
ver klimatankegangen en integreret del af
den æstetiske proces, siger Emmy.
»Vi skal alle tænke på vores handlinger,
og hvad de udleder, hvis vi skal ændre den
lineære vækst-tankegang, der præger vores
samfund nu, til en mere cirkulær forståel
se af de mange økonomier og vores struk
turer. Her kan kunsten og kunstneren vir
kelig spille en central rolle.
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MUSIKKØBMÆND
FÅR
INTERNATIONALE
MUSKLER
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DET DANSKE INDEPENDENTSELSKAB TARGET GROUP HAR ALLIERET SIG MED
DET STORE TYSKE SELSKAB SPV, OG BOOKING- OG MANAGEMENTFIRMAET PDH
ER OPKØBT AF GIGANTEN LIVE NATION. GEVINSTEN FOR DANSKE KUNSTNERE
SVÆVER ENDNU I DET UVISSE, MEN HERHJEMME TÆNKER BEGGE DANSKE
SELSKABER NYE TANKER PÅ LIVEFRONTEN.
A F M A RT I N B LO M H A N S E N

Sommeren 2019 har vist, at publikum er
vilde med at tage på festival, og de vil ger
ne betale for det. Livebranchen har de
senere år fremvist betydelig vækst, så er
vi nået til et mætningspunkt?
Nej, mener Henrik Seifert direktør i
booking- og managementfirmaet PDH.
Han kan godt se muligheder for udvidel
ser på det danske festivalmarked.
»Det kunne for eksempel være nye for
mer for mere genrebestemte sommertur
néer. I stedet for at der på mange festiva
ler står ti navne i forskellige genrer på
scenen og arbejder imod hinanden,« siger
Henrik Seifert.
Det er en mulighed, ikke en fastlagt
plan, understreger han og peger på to
ting:
Mange steder har festivaler karakter af
byfest med et miks af de mest populære
kunstnere, som kommer fra mange gen
rer. Her har publikum ikke altid stærkt
fokus på det, der sker på scenen. Det har
de på en helt anden måde, når der er tale
om en genre- eller konceptfestival.
En anden ting er, at mange i branchen
har en overdreven frygt, når der dukker

en ny festival op. Automatreaktionen er,
at så må der være andre festivaler, der går
ned med flaget. Men markedet er ikke
nødvendigvis skruet sådan sammen.
»Det viser sig jo, at de alle sammen
stort set har udsolgt i forsalg. Og nogle af
dem uden at offentliggøre programmet. Så
man skal da glæde sig over, at vi har et
sprudlende musikliv i Danmark med rig
tig mange arrangører, for hvem det går
godt,« siger Henrik Seifert.
Danske kunstnere som del af gigant
Baggrunden for idéen er ikke kun, at live
markedet har det ret godt, og at der findes
en ganske forbløffende betalingsvillighed,
når det drejer sig om festivaler. I foråret
blev det 38 år gamle PDH, en institution
i den danske bookingbranche, fusioneret
med det store internationale Live Nation.
En kæmpe promoter-virksomhed som i
2010 fusionerede med billetsalgsgiganten
TicketMaster. De amerikanske myndighe
der har haft øjnene rettet mod virksomhe
den, der har opnået en monopollignende
position. En virksomhed med et enormt
netværk og store økonomiske muskler.

Netop muskelstyrken er vigtig.
»Vi lever i et skærpet marked, og vi vil
som virksomhed gerne ligge i toppen og
give artisterne de bedste muligheder. Med
Live Nation bliver vi en del af et kæmpe
internationalt netværk. De har brede
skuldre, og de har risikovillig kapital – for
eksempel til at udvikle nye turnéformer,«
forklarer Henrik Seifert.
Hvad betyder det for jeres danske kunstnere?
“Det må tiden vise. Men det betyder i
hvert fald, at de er en del af et netværk
med mange flere muskler, end noget
dansk selskab har.”
Vil I arbejde for mere international rækkevidde for jeres danske kunstnere?
»Vi arbejder jo i forvejen med danske
artister internationalt, men nu har vi en
mulighed for at gøre nogle ting nemmere.
Vi vil arbejde, som vi altid har gjort, og
vores hovedfokus er dansk musik i Dan
mark. Men for de artister, der har en inter
national ambition, bliver der større mulig
heder, og de bliver en del af verdens stør
ste musikselskab. Men det forudsætter, at

Pop-duoen Nik & Jay spiller koncert under SmukFest 2019 i Skanderborg.
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»På den danske scene er der en skærpet
tone og en hårdere konkurrence.«
artisten lykkedes på alle mulige andre
platforme, for live-tilstedeværelsen kan
ikke stå alene,« mener Henrik Seifert.
Han står sammen med Micky Pram
ming bag PDH, der i dag har 13 ansatte,
og som har haft en jævnt stigende vækst
i fire årtier. Beslutningen om at smelte
sammen med Live Nation er naturlig,
mener Henrik Seifert:
»På den danske scene er der en skærpet
tone og en hårdere konkurrence. Vi vil
gerne være sikre på, at vi ikke bliver kørt
over af andre, der laver lignende tiltag.«
Svært at være et totalt uafhængigt selskab
»If you can’t beat them, join them«, fristes
man til at sige. Der, hvor pengene er, bli
ver konkurrencen hård, og både interna
tionale giganter og kapitalinteresser finder
hurtigt frem til de årer, der kan levere om
sætning og indtjening. Tidligere i år blev
festivalerne Northside og Tinderbox solgt
til en amerikansk kapitalfond, og på om
rådet for indspillet musik er det store spil
lere som Spotify og Google/YouTube, der
hersker.
Det uafhængige danske pladeselskab
Target Group har indgået en alliance med
det store tyske musikselskab SPV. Target
Group blev dannet i 2003, og direktør Mi
chael H. Andersen har hele vejen igennem
gjort en dyd ud af at være totalt uafhæn
gig og ikke lade sig opkøbe af eller fusio
nere med major-pladeselskaber.
Men med udviklingen væk fra fysiske
medier og download og mod streaming
som bærende indtjeningskilde samt en sti
gende internationalisering af musikbran
chen er det nødvendigt med nye toner.
»Jeg har valgt, at vi skal fokusere endnu
mere internationalt, og derfor har vi lavet
en alliance med SPV fra Tyskland. Dermed
har vi et selskab i udlandet, som varetager
arbejdet med for eksempel fremstilling af
plader og hele NCB-delen. Vi har desuden
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et samarbejde med dem om marketing og
promotion på internationalt plan,« fortæl
ler Michael H. Andersen.
Vil det sige, at I vil fokusere mere på de
danske bands, som har et internationalt
potentiale?
»Det gør vi allerede rigtig meget. Samtidig
arbejder vi også med danske kunstnere
som Tue West og Christian Junker, som
synger på dansk. Vi er stolte af at arbejde
med kunstnere som for eksempel The
Savage Rose og Mike Tramp. Det er navne,
hvor vi prøver at åbne internationale døre
via samarbejdet med SPV.«
Jeres metal-navne, som I også er kendt for at
have, har vel i forvejen åbne internationale
kanaler – mere end mange andre genrer?
»Det er rigtigt. Når vi udsender en
dansk heavy metal-plade, kan vi konkur
rere med de største selskaber inden for
genren. Vores underselskab Mighty Music
er blandt de større spillere i verden inden
for heavy metal,« forklarer Michael H.
Andersen.
Står bag mindre festivaler
Fremover vil det internationale marked
være det vigtigste for Target Group.
»Vi går efter at signe store internationa
le navne. Vi har allerede et par håndfulde
internationale navne fra England, Sverige
og USA, som vi arbejder med,« siger
Michael H. Andersen.
Betyder det så mindre fokus på aftaler med
nye, danske kunstnere?
»Det kommer an på, hvor spændende
det, der kommer ind, er. Vi har stadig fo
kus på det danske marked. Men med det
medielandskab, der er i øjeblikket, er det
danske territorium for den type musik,
som vi arbejder med -.singer-songwriter,
rock, metal – meget småt. Det er svært at

skabe en forretning i Danmark. Vi udgiver
ikke P3-pop, det er ikke vores boldgade.
Det danske marked er blevet markant for
ringet inden for medielandskabet for den
musik, vi beskæftiger os med.«
Target Group har ikke decideret blandet
sig i branchen for booking og manage
ment. Men de har taget initiativer på liveområdet for at understøtte de genrer, de
arbejder med.
»Vi laver fem små festivaler (blandt an
dre Nordic Noise og Udgårdsfest, red.),
som er med til at få forretningen til at
hænge sammen. Det gjorde vi ikke for ti
år siden. Der er højkonjunktur, og folk
tager på flere festivaler end nogensinde.
Også de ældre, der snildt kan tage på to
eller tre festivaler hen over sommeren,«
siger Michael H. Andersen.
Publishing: Mange uafhentede penge
Target Group satser ikke på at skabe virale
megahits på YouTube eller Spotify. Men
Michael H. Andersen kan konstatere, at
selskabet nu henter en del penge på
streamingtjenesterne. Selskabet har udgi
vet mange plader gennem årene og har et
solidt bagkatalog, der giver en vis indtægt.
Alliancen med tyske SPV har dog en
nok så vigtig dimension, nemlig pub
lishing – musikforlagsaftaler om forvalt
ning af sange.
»Jeg har ansat en mand til kun at arbej
de med det område. Efter at jeg i en år
række har arbejdet i musikforlæggersam
menhæng, har jeg fået mere indsigt i om
rådet, der kan opdyrkes langt mere. Man
ge siger jo, at man som kunstner skal
passe på med at skrive under på en pub
lishingaftale – at det er djævelen, man
handler med. Men hvis man er en interna
tionalt baseret artist, er der forholdsvis
mange uafhentede penge derude. Pub
lishing har været et område, som tidligere
ikke har været særligt sexet i musikbran
chen og blev opfattet som knastørt. Der er
kommet en helt anden opfattelse i dag, og
der er mange eksempler på danske sang
skrivere, der har haft succes og har haft
en forlægger, som har arbejdet med dem,«
siger Michael H. Andersen.

Lav din
live-kontrakt på
mobilen med

whad.dk

Terapi og coaching ved Monique Spartalis
Når vi har ondt i sjælen, er der ofte ikke
rigtig nogle vi kan dele vore inderste
tanker med. Vi vil ikke være til besvær,
eller belemre andre, måske specielt ikke
vore nærmeste.
Hvem kan du lette dit hjerte og sige tingene højt overfor, uden at føle, at du bliver
dømt, for det du siger og gjort forkert?
Uanset hvad der fylder i dit liv lige nu, så
kan jeg støtte dig og hjælpe dig videre.
Har du har lyst til at mærke, hvilken
forskel det gør for dig, at blive coachet
eller få terapi? Eller vil du bare gerne høre
mere?
Er der drømme, du har givet op på?
Er der steder i dit liv, hvor du synes,
du er gået i stå og ikke ved hvad du
skal, vil eller har lyst til?
Føler du dig udfordret eller vil du bare
gerne have det bedre med dig selv?

Så send mig en besked på:
booking@monique.dk
eller ring på tlf. 20916655
Alt hvad der bliver sagt mellem os, er fuldt fortrolig.

Pris: 1 session á 60 min. varighed koster
700,- for medlemmer af Dansk Artist
Forbund. Normal pris 1200,- kr.
DAF-medlemmer får 42 % rabat på individuelle sessions.

Monique Spartalis er uddannet psykoterapeut,
Life og Business coach samt Master i NLP
(Kognitiv psykologi).
Hun er derudover også sangerinde.
Hun har altid interesseret sig for mennesker,
psykologi og personlig udvikling.
Hun har rådgivet mennesker i over 20 år, og har
klinik i København.

DIVERS I TE T
HAN DLE R I KKE
OM KVOTE R,
MEN OM
ROL LEMOD E L LER
ROSKILDE FESTIVAL TÆLLER IKKE, HVOR MANGE DER KOMMER AF HVER
MINORITETSGRUPPE. I STEDET ARBEJDER FESTIVALEN PÅ HELE TIDEN
AT SØRGE FOR, AT ALLE TYPER MENNESKER FØLER SIG VELKOMNE TIL
AT DELTAGE I FÆLLESSKABET.
AF JESPER KJEMS

Efter sidste års Roskilde festival lavede
organisationen bag en publikumsunder
søgelse, hvor de blandt andet fandt ud af,
at der er næsten lige mange mænd og
kvinder blandt deltagerne. De undersøgte
ikke hvor mange, der har en anden etnisk
herkomst eller er homoseksuelle, men det
betyder ifølge talskvinde for festivalen
Christina Bilde ikke, at diversiteten blandt
publikum ikke er vigtig. Faktisk tvært
imod.
»En meget vigtig del af det at have en
festival som vores er, at det ikke kun er en
bestemt type eller en bestemt nationalitet,
der er på festivalen. Det handler om, at
der er rum til forskellige mennesker.«
Når festivalen ikke undersøger diversi
teten blandt deltagerne, hænger det ifølge
Christina Bilde sammen med, at det ville
være forkert at spørge deltagerne om deres
religion, seksualitet osv. Men ideen om at
være åben for alle minoritetsgrupper er en
stor del af festivalens visioner.
»Jeg ser det på en måde som meget
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smukt, at vi ikke måler i detaljer hvilke
typer mennesker, der deltager. Vi tror på
mennesker, og vi tror på fællesskab, og vi
behøver sådan set ikke mere end det for
at kunne rumme alle.«
Kunstnerne bliver rollemodeller
for diversiteten
Roskildes fokus på diversitet kommer spe
cielt til udtryk i musikprogrammet. Selv
om festivalen ikke oplyser kønskvotien
ten, havde anmelderne i år lagt mærke til
forandringen. Som musikredaktør for Poli
tiken Simon Lund skrev efter festivalen:
»Til helvede med kvoter og statistikker:
De kvindelige musikere skrev historien
om årets Roskilde Festival« med henvis
ning til, at det simpelthen ifølge anmel
derne var de kvindelige kunstnere, der le
verede de mest interessante koncerter.
Lotte Hansen er stifter af foreningen, I
love global goals, som blandt andet arbej
der med verdensmålene og inklusion.
Hun er også bestyrelsesmedlem i Fonden

Roskilde Festival og synes, at udviklingen
med at få de kvindelige kunstnere frem i
rampelyset er rigtig vigtig for, at de unge
kvinder på festivalen har nogen at spejle
sig i oppe på scenerne.
»Mange af deltagerne på Roskilde er i
deres formative år, hvor det er ekstremt
vigtigt, at man kan se sig selv genspejlet.
Ellers tænker man, at dem deroppe ikke
har noget med mig at gøre.«
Minoritetskunstnere bliver mere
integrerede på alle scener
Lotte Hansen er også glad for, at den etni
ske diversitet har ændret sig, så der nu
ikke længere er en speciel verdensscene
for alt det etniske musik, som i stedet er
integreret i alle scenerne.
»Dengang jeg kom på Roskilde tidligere,
var der jo sådan en scene for etno-musik,
og så kunne man gå derover, hvis man var
til afrikansk musik og stå med sit sprag
lede tøj. Så havde man ligesom bekendt
kulør.«

Christina Bilde også om at ville skubbe til
holdningerne blandt publikum i retning
af, at der skal være plads til alle typer af
fællesskaber, så længe de understøtter re
spekten og tolerancen for andre.
»Selvfølgelig bidrager kulturen med
nogle nye perspektiver og refleksioner og
måske endda nogle, som vi ikke engang
helt gør os klart. Blandt andet derfor er
det vigtigt, at vi har et mangfoldigt pro
gram.«
Roskilde er også dem, der ikke drikker
Christina Bilde fortæller, at hun ofte får
kritik for, at der ikke er særlig mange med
mørk hud, når man går rundt ude i cam
pingområderne. En pointe Lotte Hansen
også har lagt mærke til:
»Jeg synes godt, der måtte være flere

indvandrere og efterkommere på festiva
len. Der er som om, at der er sådan en en
trebillet, der hedder, at du gerne skal ud
stråle om ikke vildskab så i hvert fald fæl
lesskab, og at du i forvejen har det sjovt
for at møde nye mennesker. Roskilde er jo
ustyret på godt og ondt. Derfor tror jeg,
det kan være svært for nogen, der ikke
kender de koder, at komme på festivalen
som ny deltager.«
Lotte Hansen mener dog ikke, at man
kan tvinge nogen på Roskilde, men hun
kunne godt unde andre grupper at opleve
de positive ting, festivalen har at byde på:
»Jeg synes jo alle skulle få lov til at opleve
det helt unikke fællesskab, der er på festi
valen. På den anden side skal man jo nok
komme godt igennem livet, selvom man
ikke har været på Roskilde Festival.«
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Foto: (Moeisha) Jacob Schjørring Jensen

Artisten talte i forbindelse med en tidlige
re artikel med feministen og aktivisten
Kiran Gandhi, der optrådte på årets Ros
kilde festival. Hun havde også lagt mærke
til diversiteten i årets Roskilde program.
»De booker flygtningekunstnere, og de
sætter sådan en som mig på programmet,
men de sætter også verdens Travis Scott’er
og Cardi B’er på plakaten. Så de booker
ligesom på tværs af hele skalaen. De har
også lagt kvindelige kunstnere øverst på
plakaten hver eneste aften. Selv Coachella
festivalen (en af de mest kendte og største
amerikanske musikfestivaler, red.), som
har adgang til alle kunstnere i hele ver
den, hyrer stadig alle de mandlige kunst
nere, og så putter de lige en Beoncy ind
for at dække sig ind”, fortæller hun.
Det brede musikprogram handler ifølge

Ifølge Christina Bilde kan det billede,
man får af festivalen i pressen også afhol
de nogle fra at komme med, indtil de selv
oplever festivalen på egen krop.
»Hvis du kun ser billeder af nøgenløb
og unge, der drikker ølbong, så er der nok
nogle, der tænker, at det der frisind, det
har en helt bestemt karakter, som ikke er
noget for mig.«
Men samtidig oplever Christina Bilde, at
billedet af festivalen ændrer sig, så snart
folk selv kommer med.
»Så finder man jo ud af, at det frie rum
i virkeligheden er noget helt andet. Det
kan godt være, at du også ser ølbong og
nøgenløb, men du oplever ikke, at det eks
kluderer dig, selvom du ikke tager del i
det. Og derfor oplever de fleste, at Roskil
de også giver mulighed for at skabe sine
egne nye fællesskaber.«
Festivalen har også taget en række initi
ativer for at gøre festivalen tilgængelig for
de folk, der ikke har lyst til at drikke sig i
hegnet hver dag. Alle barer har fået alko
holfrie alternativer, og festivalen har op
rettet den alkoholfrie Hydration Zone ude
på campingpladsen.
På samme måde giver Silent and cleanområdet deltagere mulighed for at være
på festival uden at omgive sig med skrald
og larm fra de transportable musikanlæg,
der kører i døgndrift på andre dele af cam
pingområdet. Her rydder man løbende op
efter sig, og musik fra anlæg er forbudt

mellem 22:00 om aftenen og 10:00 om for
middagen.
Arbejdet med at fremme diversiteten
opstår ofte også på initiativer fra minori
tetsgrupperne selv. På campingområdet er
Camp Unicorny nærmest blevet en insti
tution i festivalen for folk med tilknyt
ning til LGBT+ miljøet med egne talks,
happenings osv. Og den opstod ifølge
Christina Bilde helt på deltagernes eget
initiativ og helt uden festivalens med
virken.
Aldrig 100 procent i mål
På trods af festivalens mange initiativer
kan minoritetsgrupper stadig føle sig ud
sat på festivalen.
Den sorte, somaliske transkvinde Moei
sha Ali Aden oplevede en del udfordrin
ger, da hun i 2016 første gang tog kvinde
tøj på på festivalen:
»Jeg var utryg, og folk råbte efter mig.
Man kunne se det i folks ansigt, den der
foragt. Jeg besluttede mig for at komme
og besøge campen og se koncerter om da
gen, men jeg ville ikke bo på festivalplad
sen«, udtalte hun for nylig i en artikel til
DR.
Altså et udtryk for det modsatte af den
respekt og tolerance som festivalen ifølge
Christina Bilde hele tiden arbejder for at
fremme. Derfor har festivalen valgt at
hyre Moeisha som taler til årets festival.
»Selv i fællesskaber, der overordnet op

leves som åbne og tolerante, kan der være
minoritetsgrupper, hvor det er nødvendigt
fra vores side at understøtte og skabe rum
på forskellige måder for at skubbe lidt til
holdningerne, så det bliver tydeligt, at på
Roskilde er du altså velkommen, og her
skal du kunne føle dig tryg.«
Homogent publikum
Lotte Hansen deltog engang på festivalen
med en gruppe østtyske unge mennesker,
som hun kørte med fra Berlin. Den ene af
de mandlige deltagere i gruppen ankom i
skotskternet nederdel, og pludselig så hun
festivalen med deres øjne.
»Dengang syntes jeg faktisk, at publi
kum var ekstremt uniformerede på Ros
kilde. Det var bare meget dansk«, husker
hun.
Så når minoriteter som Moeisha føler
sig utrygge, handler det ifølge Lotte Han
sen ikke kun om festivalens egne tiltag,
men faktisk i højere grad om den bag
grund publikum kommer med.
»Hvis man har en meget uniformeret
barndom og ungdom og går meget blandt
ligesindede, så kan ens vingefang jo være
til at overskue. Og så er det jo godt, at
man fra festivalens side blandt andet laver
et program, hvor minoriteterne ikke bare
er repræsenteret men faktisk bliver rolle
modeller på scenerne.«

ROSKILDE FESTIVAL I TAL
• Gennemsnitsalderen for betalende deltagere er 24 år.
• Kønsfordelingen er 52% kvinder og 47% mænd, mens 1% ikke definerer sig selv
ud fra en binær kønsopfattelse.
• 80.000 har købt partout-billet, mens 20.000 har købt en endagsbillet.
• Hertil kommer 31.000 frivillige,
• Altså ca. 130.000 deltagere i alt, hvilket ville gøre festivalen til den fjerdestørste
by i Danmark målt på indbyggertal.
• 41 forskellige lande er repræsenteret på plakaten.
• Cirka 30% af musiknavnene er fra Danmark.
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ALTID
FULD AF
ORANGE
OVERRASKELSER

Hvert år, når vi rammer april, begynder
den at suse rundt i kroppen på mig – den
orange følelse.
Jeg tjekker de første navne, når de bliver
offentliggjort, og begynder snakken med
mig selv, om ikke det var på tide at søge
andre græsgange. Skulle man for eksempel
tage på Heartland? Meget gode navne på
Tinderbox … man kunne også tage et par
af de lidt mindre festivaler …?
Jeg har været sur på Roskilde mange
gange. Sur over at den er så lukket om sig
selv, tung at danse med og tit ikke er til at
hugge eller stikke i, når resten af musikli

vet rykker på en sag kulturpolitisk. Sur
over at det, der engang var et backstageområde blev forvandlet til en lukket festi
val på 1. klasse for reklamebranchen og
diverse kendisser fra de kulørte blade,
mens branchen selv ikke har meget plads.
Men Roskilde er lige som en ung
domskæreste, man altid vender tilbage til,
fordi man bare har noget sammen, der
ikke findes de andre steder. Og hvert år
må jeg konstatere, at gammel kærlighed
ikke ruster.
Men hvad er det så Roskilde kan? Rigtig
meget, må jeg sige. Der står på Roskilde

Festivals hjemmeside, at det er 8 dage med
musik, aktivisme, kunst, camping og fri
hed, og det må man sige, de lever op til.
Roskilde udfordrer hele tiden sig selv og
har udover musikken mange gode projek
ter og fællesskaber på agendaen, som bæ
redygtighed på festivalpladsen, begræns
ning af skrald, ambitioner på madområdet
og det sidste nye skud på stammen: solida
ritet. Solidarity udspringer af ungdomsbe
vægelser i samtiden og kæmper for bedre
fremtid, hvilket er afspejlet i både deres
valg af kunstnere og deres Art and
Aktivism-program.
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Foto: Jens Hartmann /Ritzau Scanpix

A F M A R I A N N E VA N T O O R N B U R G , sanger og sangskriver

Og hvordan var Roskilde så?
Åbningskoncerten var med Silvana Imam,
som er den første kvinde til at åbne Oran
ge Scene i 34 år! En svensk, feministisk
rapper med indvandrerbaggrund og i min
bog et virkelig sejt kort at lægge ud med.
Tung hiphop og en kunstner med stærke
holdninger og en no-bullshit attitude.
Som den artist der åbner Orange, kunne
hun foreslå modtageren af Årets Orange
Donation, en pris på 250.000,- kr. Silvana
valgte at pege på Popkollo, en camp hvor
helt unge piger får mulighed for at spille
musik, lave bands og stå for teknikken.
Noget af et statement i hele den (over)op
hedede debat om kvinder i rock eller ej.

taget i mig – en medrivende koncert og en
ret imponerende bedrift!

Torsdag blev festivalens highlight for mig
med Led Zeppelin-sanger Robert Plant i
topform og det helt geniale band The Sen
sational Shape Shifters. Og MØ på Orange
Scene, der for første gang nogensinde fik

Mit eget slutfacit er, at det ikke er de store
scener eller headliners, der gør Roskilde
Festival til noget særligt for mig. Wu-Tang
Clan var en rodet og uskøn affære, Vam
pire Weekend velspillende men en anelse

Gamle mænd og unge kvinder dominere
de i år. Roskilde gik igen forrest – denne
gang med at vise, at man godt kan booke
kvinder på programmet også som headli
ners. Til næste år ønsker jeg mig, at de
booker gamle kvinder og unge mænd …
I ringer bare, hvis I mangler navne ...
Foto: Peter Stallknecht

Onsdagen bød også på en gammel kærlig
hed, nemlig Tears for Fears og en up-
tempo oplevelse med den fuldstændig fan
tastiske grime-rapper Skepta, der satte
nye, højenergiske standarder for hvordan
en stemme kan blive til et helt orkester i
sig selv. Selvfølgelig også Bob Dylan, der
faktisk på sin egen måde havde fornyet
sig selv – eller i hvert fald sine sange.

Min 20-årige datter har været på Roskilde
nogle år og elsker det - hun og vennerne
kalder det bare for Ros. Det er hendes sted.
Jeg synes jo ellers, det er mit sted. Men de
camper i et af de rene, men larmende om
råder og rydder pænt op efter sig. De står i
pitten, er ligeglade med regnen og går på
alle måder hele vejen. Skepta, Lydmor og
Hans Phillip var det der rykkede mest i
deres lejr. Min yngste datter på 15 har til
min store overraskelse pludselig også
meldt sig på banen. Cardi B, Travis Scott
og Robyn var hendes store oplevelser. Og
ser man sig rundt på pladsen, er der en
stor spredning i både alder og geografi. Så
alt i alt er det vel bare vores sted. Og im
ponerende nok formår festivalen hele ti
den at flytte sig, være på forkant og være
interessant for de nye generationer af mu
sikelskere uden at miste taget i dem, der
var der i forvejen. Det kan man da kalde
for vedvarende energi, og den form for
samlende kraft er der ikke mange steder,
der kan bryste sig af.

kedelige, og et gensyn med min gamle
heltinde, Neneh Cherry, var desværre en
stillestående skuffelse,, druknet i dårlig
lyd. Det, der sidder i kroppen bagefter, er
de overraskelser, jeg får, når jeg tjekker de
mindre scener ud eller går i hælene på no
gen, der har hørt om noget. Det er dér, det
rigtig rykker. Det er suset af at gå ind i et
telt med åbne ører og blive suget ind i et
univers, man ikke kender. I år fik jeg
Penelope Isles og Weyes Blood med mig
hjem som helt nye bekendtskaber og ny
inspiration. Og selvfølgelig et dejligt gen
hør med den seje og helt uimodståelige
Lydmor, dansevenlige og vellydende Jung
le og mange, mange andre!

IKONISKE FESTIVALER
HOLDER FAST
Interessen for musikfestivaler er i kraftig stigning i Danmark
og festivalerne fylder mere og mere i den kulturelle sektor. De
langstidsholdbare festivaler som Roskilde, Tønder og Smukfest
har mellem 40 og 50 år på bagen og kan fremvise et stærkt tag
i både musikken og publikum.
ROSKILDE FESTIVAL: 80.000 partout-billetter og 20.000
endagsbilletter. 130.000 deltager i alt på årets festival, inkl.
frivillige.
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SMUKFEST: 28.000 partout-billetter og 5000-7000 daglige
endagsgæster om dagen. Ca. 53.000 deltager på Smukfest,
inkl. 14.000 medhjælpere.
TØNDER: Omkring 11.000 gæster – heraf ca. 8.000 partoutarmbånd. Dertil kommer ca. 3000 frivillige.

TØ N DE R ER
SOM AL L E
FESTI VA L E R
BU RDE VÆR E
TØNDERFESTIVALEN LØB AF STABLEN FOR 45. GANG I TRÆK MED
ALT UDSOLGT. EFTER NOGLE HÅRDE ÅR HAR TØNDER REJST SIG TIL
EN SUCCES, SOM HAR MUSIKKEN I CENTRUM FOR KONCERTOPLEVELSEN.
AF SARA INDRIO JENSEN

Kunstnerisk leder af festivalen Maria
Thessink ser glad ud. Alle partout-arm
bånd blev solgt igen i år. Over ti tusinde
mennesker har været på Tønderfestival, og
alligevel formår pladsen at tage sig hygge
lig og intim ud. Imellem teltene, de røde
barakker med restauranter og spontane
koncerter på græsset, ser man par med
børn, unge med cowboyhat og Tønder
stamgæsten, som efterhånden hører til det
ældre segment med grånende hår i heste
hale, jesussandaler og islænder. Her deles
de om en ting; at høre musik i hyggelige
omgivelser. Sammen.

Det kommer han gerne tilbage efter, selv
om han sjældent kender et eneste af de
nye navne på plakaten.
Klapsalver efter tekstlinjer
Hyldestkoncerten til Niels Hausgaard, der

i år fyldte 75, var om noget et billede på,
hvad Tønderfestivalen og dens publikum
kan i den gensidighed, der opstår. Som en
af artisterne sagde fra scenen: »Her synger
folk med i stedet for at filme sig selv med
deres mobiltelefon.«

Satsningen på god musik til
flere generationer har virket
Harald Denzel fra Freiburg er kommet på
Tønder, siden alt foregik på en parkerings
plads, og alle sov i deres biler. Han har
fået et slæng danske venner, som han
mødes med på Tønder hvert år.
»Jeg kan godt lide spontaniteten ved
musikoplevelserne her på Tønder. Man
fornemmer, det er noget intimt, som fore
går her, denne ene gang på lige præcis
denne måde.«
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Duoen Rannok på Folk Spot scenen.

Et imponerende line up af solister alene
på scenen én efter én som fortalte lange
historier før og gennem deres sange, som
var enten uropførsler skrevet til Haus
gaard eller fortolkninger af hans sange.
Mange af dem er gennem 45 år afprøvet
på Tønderpublikummet for første gang.
Og også i dag er publikum med i næsten
tre timer og kvitterer med klapsalver og
grin, som kommer prompte efter enkelte
tekstlinjer.
En anden af artisterne opsamlede på
drevent jysk efter koncerten: »Let’s face it,
Tønder er, som alle festivaler bør være.«
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Samme artist spiller flere koncerter
Konceptet er og har altid været, at artister
og bands spiller flere gange på samme fe
stival. Derfor hænger mange af musikerne
ud i flere dage, hører hinanden spille og
jammer måske backstage. Det canadiske
band Fox Lion and Bear fortæller, at de er
kommet to dage inden deres koncert bare
for at være her. Efter Hausgaard hyldesten
spiller den anmelderroste sangskriver
Claus Hempler for første gang med sit
band på Tønder, efter et af hovednavnene
fra USA meldte afbud.

»Jeg gik på lige efter en samlet skare af
danske koryfæer inden for sangskrivning,
som havde hyldet Hausgaard. Jeg havde
det sådan lidt ’ok, den er svær at komme
efter’.«
Men det var det ikke, og alt gik godt.
Rigtig godt.
»Det var vildt sjovt, og jeg følte mig
hjemme og synes, der var god stemning
– nok meget fordi publikum kom og vir
kelig gerne ville høre musik. Det gør de så
også med en forventning om, at der skal
leveres noget fedt. Dét er jo det fede pub
likum at spille for.«
Claus Hempler kalder sig selv for en del
af en mellemgeneration, som er rundet
af mesteren Bob Dylan men ligeså meget
af ’dark firser musik’:
»Jeg var da lidt i tvivl, om jeg ville passe
ind med hvid skjorte og jakkesæt midt i
en masse cowboyhatte og denim. Jeg er
vokset op med en forestilling om Tønder
som en musikalsk puritansk, genrespeci
fik festival, hvor de så bekymret efter en
elektrisk guitarforstærker. Men der er jo i
den grad sket noget i takt med, de har fået
tag i et yngre publikum,« siger Claus
Hempler, som meget gerne vil tilbage og
spille på festivalen.
Han nåede ikke at spille flere gange,
som det ellers er kostume. Til gengæld var
publikum ifølge Jyske Vestkysten efter
koncerten enige om, at Hempler er meget
velkommen på Tønder en anden gang.

Claus Hempler med band på scenen i Telt 1.

Folkspot
På Folk Spot scenen får nye, mindre etab
lerede navne en chance. Både hos publi
kum og inviterede branchefolk. Her siger
flere spejdere fra internationale festivaler,
at de danske grupper har godt potentiale
for at komme ud og spille i for eksempel
Nordamerika og Canada men også i vores
nabolande her i Europa. Rob Oakie fra
Music PEI i Canada siger:
»Jeg kom til Folk Spot, fordi jeg ville se,
hvad der sker i Danmark. Det er en fanta
stisk festival, og Folk Spot er rigtigt god,
fordi vi får lov at se en masse forskellig
musik. Der har været meget godt talent
i år og rigtig meget, som fortjener mere
opmærksomhed.«

Mads Hansens Kapel spillede også på selve
festivalpladsen.
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Soluna Samay
One More Reason To
Hate Me

TopGunn
Undskyld Jeg Ringer
Sony

Quetzal Music

Claus Hempler
Jeg Drømmer Om En
Sang

Tamra Rosanes
Divided Heart
10.000 Records

Sony

Jonas Struck
Hunting for Hedonia

Kim Larsen
Sange Fra Første Sal

Sound by Struck

Medley

Anne Katrine T. Brix
Den glade og den sure
måne

Jonas Struck
Jonas Struck Selected
Scores
Sound by Struck

Wall To Wall
Waiting

Jesper Grønkjær
Frihed fra Himlen

Egen Udgivelse

Turbine

Sebastian
Hun Nåede At Klappe
Hunden

Aksglæde ft. Anya
Det Værste Det Bedste

Trykværket

Julie
Worries In Reverse
JIBB

Søren Huss
Romantikerens Kile/
Vekseleren
Egen udgivelse
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Barbara Moleko
Volume
disco:wax

Playground

No3

TopGunn
1991

Torben Westergaard
Kirsebærsne

Exstoa
Embracing Solitude

IRAH
Diamond Grid

Claus Hempler
Kuffert Fuld af Mursten

Sony Music

Egen udgivelse

Exstoa Records

Tambourhinoceros

Sony Music

Pernille Rosendahl
The Hurt

Oh Land
Family Tree

Sara Lew
Sunday Morning

Vi sidder bare her
De Øjeblikke Man Har

The Orchard

Universal

Fallulah
All My Eyes Are Open
(Part I)

HUN SOLO Music

A:larm Music

La Boom Records

Jake Green
Rough Spring

Fantasillion
If You Let Me

Hedeboe
Sommer I Mit Hjerte

Soluna Samay
Northern Wind

Hunbjørn
All the Red

DME

Little Boy Records

DanseKaffe Records

Quetzal Music

All We Are Records

Humørekspressen
Til Ære For Alle

Laid Back
Healing Feeling

Iris Gold
Planet Cool

Gurli Octavia
Metanoia

Pharfar
Ydmyg

A:larm

Brother Music

Playground Music

Sony Music

Møntn Records

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

Mike Tramp
Stray From the Flock
TARGR

Aksglæde
Hvorfor Kom Du
Overhovedet?

IRAH
Unity Of Gods
Tambourhinoceros

disco:wax

MoveOver
ABBA We Love You
Forever

Dario Campeotto
Her og nu
PopUp Records

CreaRecords

		

Anne Dorte & Maria
Michelsen & Bramsen

David Kampmann Trio
The Lights Are Receding

Silas Bjerregaard
Gennem Ild

Kenneth Thordal
Den tid. Den Sorg

Anne Dorte & Maria
Records

Egen udgivelse

Warner Music

Egen udgivelse

Nødhjælpsorkestret
Live i udrejsecenter
Sjælsmark

The William Blakes
Turn Us Into Them

Christopher
Under the Surface

Speed of Sound

Warner Music

Gateway
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Elektriske Optagelser

		

Ea Kaya
Fragile But Strong
As Hell
No3

2019

Tomas Raae & The
Malibu BeachBand
Freestyle Hits

Sylvester Larsen
Mega Egotripper
Needle Eye Music

Thor De Force
Sounds Of The Mansion

ELOQ
Love City

Ropeadope Records

The Bank

Mads Langer
Me Without You
(acoustic)

Soleima
Cheers for the Tears

Nicklas Sahl
New Eyes

War3er Music

Warner Music

Allan Høier
Søren Elsker Katinka 2.0

Savage Rose
Dødens Triumf
(genudgiv.)

Sony Music

Medina
Holding On
:labelmade

Nordbrandt &
Nussbaum
Hjemløshed
Exlibris

Shaka Loveless
& Wafande
Fuld Ild

Poul Krebs &
Henning Kvitnes
Sange På Rejse

Universal/A:larm

Transistor/Scandicana

Billie Koppel
Glimt

Lis Sørensen og
Danni Travn
Jeg er kommet for
at synge

Gyldendal

OPtimis

Target

Sūraja
Pink Waves and
Natural Disasters

Where Did Nora Go
Never Falter
Celbration Records

Pink Waves

Politikens Forlag
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N Ø DH JÆL P S
O R K ESTER
MED
VOKSEVÆRK
AF SARA INDRIO JENSEN

PETER KIBSGAARD OG NØDHJÆLPSORKESTRET HAR SPILLET OMTRENT 50
KONCERTER FOR MENNESKER I NØD. BAG DE MENINGSFYLDTE OG GIVENDE
OPLEVELSER ER DER HÅRDT, VIGTIGT ARBEJDE. SÅ VIGTIGT, AT DE MÅ
BLIVE VED OG ENDDA FORSØGE AT UDBREDE KONCEPTET TIL FLERE LANDE.

Nødhjælpsorkestrets varevogn er parkeret uden for rækkerne af
hegn ved Sjælsmark, og lyden af centrallåsen klikker ud i ingen
ting. Barakkerne ligger isoleret midt i det Nordsjællandske land
skab, hvor et enkelt busstoppested markerer, at der faktisk er
en forbindelse med omverdenen herfra. På vej herop har Peter
Kibsgaard, en af Nødhjælpsorkestrets primus motorer, fortalt
om orkestrets arbejde. Det handler både om turnévirksomhed
men også om musikundervisning for børnene på udrejsecentret
Sjælsmark.
Han fortæller smilende om de børn og den undervisning, han
står for hver torsdag i bygningerne bag de mange hegn. En und
seelig murstenspavillon er flaskehalsen for Sjælsmark, hvor
kriminalforsorgen skal tjekke alle, der kommer ind og ud. Peter
kender vagterne og joker med dem fra det lille vindue, der udgør
åbningen mellem dem i uniformer og os herude. Beskeden om,
at vi kommer to, er ikke nået frem til portvagten. De kalder i en
walkie-talkie på en Røde Kors medarbejder, som befinder sig et
eller andet sted på det store område. Langt om længe får vi til
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ladelse til at gå ind – og en nogenlunde venlig reprimande om at
give bedre besked i fremtiden, hvis Peter har gæster med. Peter
undskylder mange gange med et øjebliks alvor i de energiske
øjne. Hver gang bliver han klogere, siger han, hvorefter smilet
straks vender tilbage.
Ingen har lært ham at navigere her i denne nødhjælpsverden.
Peter er god til at spille musik og har ingen uddannelse i hver
ken pædagogik eller menneskerettigheder. Men så startede han
i Nødhjælpsorkestret sammen med sangeren Bobo Moreno og
andre kollegaer, og derfra var der ingen vej tilbage. Nu er han
’stuck’ på den gode måde i forpligtigelsen overfor de mennesker,
han møder på job med Nødhjælpsorkestret og sin ugentlige
undervisning på Sjælsmark.
»Nu har vi måske fået hul igennem til HERO (NGO for flygt
ninge, red.) i Norge,« fortæller han energisk om den norske inte
resse for det danske orkesters arbejde og koncept.
»Musik kan noget, intet andet kan. Det har vi set så mange
gange nu. Så det ville være en fantastisk ting, hvis der fandtes
Nødhjælpsorkestre i hele verden, hvor der er brug for det.«

Koncerter der flytter og nedbryder grænser
Nødhjælpsorkestret med Al og Kuku Agami, Bobo Moreno og Ole
Kibsgaard i front skaber et frirum af glæde og fred for især bør
nene, som får lov at ønske deres yndlingssange og blive inviteret
med på scenen ind i mellem. Nogle opdager måske endda et ta
lent eller en passion for musik. Men det giver også de voksne en
pause. Fra tanker og uvished, fra et fremmed sprog og kultur og
fra at passe børn og bekymre sig for dem. Her ser de deres børn
danse og synge, og det giver et øjebliks glæde.
»Kulturelt og geografisk er der stor forskel mellem os i orke
stret og dem, vi spiller for på centrene. Og vi har oven i købet at
gøre med traumatiserede mennesker. Så der er brug for, vi forstår
hinanden og overkommer den usikkerhed, vi generelt har, for
det vi ikke kender eller forstår. Det kan musik. Pludselig ser
du arabiske og afrikanske børn synge Jeg ved en lærkerede. Det
flytter nogle grænser og giver glæde, hvor der er brug for det.«
Stort arbejde bag stjernestøvet
Inden orkestret når til overhovedet at ankomme til asylcentrene
ligger et stort arbejde, hvor det gælder om at holde blikket fast
rettet på målet. Et asylcenter er ikke et typisk koncertsted og

helt praktiske udfordringer, som eksempelvis at få strøm til orke
stret, kræver tid og løbende samarbejde med centrets personale.
Udover vedholdenhed og engagement i sagen er det helt nød
vendigt med erfaring og overskud. For eksempel da Nødhjælps
orkestret skulle spille for flygtninge på Kærshovedgård, som er et
udrejsecenter for hovedsagelig enlige mænd. Her talte publikum
200 mænd og seks kvinder. Stemingen i salen var tung og afven
tende, fortæller Peter.

Foto: Kuku Agami
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Foto: Anders Rye Skjoldjensen

»Vi havde brug for at bryde isen, og heldigvis fungerede Oles
forslag til første sang helt perfekt. Så snart vi spillede ’Love is in
the Air’ begyndte alle at danse og stemningen i rummet gik fra
anspændt til magisk.«
Den dag var ønskerne AC/DC og Erik Grib. En libanesisk kvin
de dansede rundt med lukkede øjne til ’Sådan nogle som os’ af
Poul Krebs, mens salen klappede i takt.
»Vi spiller musik, vi selv elsker, men også den musik de elsker.
De får lov at give os ønsker til sange, allerede inden vi kommer.
Genkendelsens glæde er en del af oplevelsen, det skal man ikke
underkende. Vi prøver samtidig hele tiden at holde sætlisten
’frisk’ og også at sætte noget af vores egen musik på sætlisten.
For det at have ejerskab som musiker er en kunstnerisk glæde,
som er en forudsætning for, at man ikke går død i det. Sker dét,
kan man ikke skabe magien fra scenen, og så får vi ikke rummet
med,« siger Peter.
Den svære balance mellem velgørenhed og professionalisme
I Nødhjælpsorkestret er alle lønnende, selvom det stadig er på et
niveau, hvor det hører under velgørenhed. Det professionelle
islæt er vigtigt for Peter og orkestret og en præmis for arbejdet.
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Ideen om, at musikken kan flytte noget, er båret af et meget højt
niveau af ’musicianship’.
»Jeg er så glad for det band, og de er alle sammen så dygtige,
at jeg ville stille op med dem til at spille for geder på et gede
marked.«
Han fremhæver også de samarbejdspartnere i Røde Kors, som
han møder i centrene.
»Jeg elsker at være musiker og kan ikke andet, men det har
været en gave at være omkring mennesker, som bruger al deres
tid på at hjælpe andre. Det kan være godt – også for det kunstne
riske – at sætte sit ego lidt i baggrunden,« siger Peter, som også
hele tiden gør meget ud af at fremhæve de andre i orkestrets vig
tige rolle.
»Sådan en som Al er meget udadvendt, direkte og kærligheds
fuld i måden at møde publikum på. Han kravler for eksempel
bogstaveligt talt ned på gulvet til børnene. Ole (Kibsgaard, red.)
har spillet børnemusik og lavet tv i 25 år eller der omkring. I det
hele taget har alle i orkestret en evne til at aflæse situationen og
stemningen hurtigt og så manøvrere dér ud fra.«

En global eksportvare
For Peter Kibsgaard og de andre er ideen, at Nødhjælpsorkestret
som koncept skal eksporteres til hele verden. Måske ikke i den
samme form men som workshops, erfaringsdeling og grundtanke
i, at musik kan noget særligt. Der findes efterhånden meget
dokumentation for, hvad musik kan i forhold til at skabe følel
sesmæssige og sociale frirum, og det er den slags tanker, Peter
Kibsgaard gerne vil have ind i mere faste former, gerne på
Finansloven, hvis det står til ham. Både som friske pust og ved
varende tiltag.
»I orkestret forsøger vi at skabe grobund for, at vi kan blive
ved med at udvikle vores musikvirksomhed. Det ville jo være en
drømmesituation at få politisk opbakning.« Han kalder det en
form for systemsat musikaktivisme, men uden et afstandtagende
hippie-stempel. Tværtimod måtte det gerne igen blive ’cool’ at
være aktivistisk musiker. Ligesom ude i verden hvor store navne
som Patti Smith og hendes datter forsøger at tage et medansvar
gennem deres offentlige stemme (Pathway To Paris, red.), uden at
betyder at man er rød eller blå i det politiske spektrum.

»Vi er en apolitisk forening og blander os ikke i, hvorfor folk
er endt i en ulykkelig situation. Vi spiller for at give mennesker
et mentalt frirum og en pause fra en ulykkelig og stresset virke
lighed.«
Mobilt studie og store planer
Snart er bussen med det mobile studie klar. Det betyder, at Nød
hjælpsorkestret kan indspille koncerter, og at Peter kan bruge
grejet i undervisningen på Sjælsmark.
»Jeg glæder mig til at ku’ lave mere med børnene her. Der er
masser af talent og med det mobile studie, skal der eksperimen
teres i alle retninger.«
Dagens musikundervisning er slut, og Peter starter varevognen
op igen og kører tilbage mod hovedstaden. Nu skal han hjem til
sine egne børn og planerne for det videre arbejde med orkestret.
11 koncerter venter i efteråret, og dernæst spørgsmålet, det hele
startede med: Hvor er der mest brug for Nødhjælpsorkestret?

NØDHJÆLPSORKESTRET
• Startede i 2015 som idé blandt en lille skare af venner og kollegaer.
• Er i dag en forening der tilbyder koncerter og undervisning og udgiver musik.
Udgav i 2018 liveindspilning Nødhjælpsorkestret live i Sjælsmark udrejsecenter (Gateway Music).
• Nødhjælsorkestret vogn er sponsoreret af Techno Forsikring, og det mobile studie samt instrumenter er sponsoreret af 4Sound.
Bandet består af: Bobo Moreno, Ole Kibsgaard, Dan Rasmussen, Lars Nielsen, Rune Olesen, Kuku Agami, Al Agami og Peter Kibsgaard.
Foto: Anders Rye Skjoldjensen
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L Ø S T & F ACTS
Tillykke til en mester
På scenen med Niels Hausgaard: Signe Svendsen, Allan Olsen, Steffen Brandt,
Marie Key, Laura Mo, Christian Alvad, Finbar Furey, Ian McCalman,
Kjartan Arngrim og Huxi Bach.

Foto Sara Indrio Jensen.

Niels Hausgaard, sangskriver, satiriker og debattør, fyldte 75 år i slutnin
gen af august måned og det blev fejret med en flot fødselsdagskoncert på
dette års Tønder Festival. Han nyder stor respekt blandt hans kolleger og
har banet vejen for talrige yngre musikerkolleger ved at invitere dem
med på scenen.

Kjartan Arngrim fra Folkeklubben: »Niels Hausgaard er af de sidste rigtige
rock n’ roll’ere i det her land. Han skriver sange, turnerer med dem og
stiller ikke op i alt muligt lort. Heri ligger vel også hemmeligheden bag
hans store popularitet. I virkeligheden en simpel opskrift som forbavsen
de få forstår at efterleve. Mange siger, Niels er sjov. Det er han også. Men
for mig har han først og fremmest skrevet nogle fantastiske sange og ud
givet nogle plader, som har været inspirerende at gå at lytte til i en forvir
ret og retningsløs ungdom.«
Signe Svendsen: »Jeg har turneret on and off i over ti år med Niels. Vi har
grint ufatteligt meget af helt ufatteligt dumme ting. Det er en gave. Han
ER sjov. Men han er også så meget mere end det. Niels er et musikalsk
menneske med en omkuldslående timing, en anarkist, en arbejdshest.
Han er en af de få, der virkelig forstår ordet solidaritet – og praktiserer
det. F.eks. sørger Niels altid for, at der er penge tilbage på spillestedet, når
han er færdig med sit show. Han ved, at hvis vi skal have et land med
gode spillesteder, skal de også kunne hyre kunstnere ind, der er på vej
op.«

Teksten er et uddrag af Tønder Festivalens artikel ’Til lykke til en mester’ på tf.dk
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Kom til
ARTIST
lounge
onsdag
den 13/11
Mingeling, kollega-snak og afslappet hygge.
Oplev den unikke loungesstemning hos Dansk
Artist Forbund, Christianshavn. Alle medlem
mer og venner af huset er velkomne til at
mødes over lidt godt at spise og drikke og in
spirerende live-optræden. Sæt kryds ved dagen
og se mere på facebook og www.artisten.dk

Foto: Kristian Brasen

Få en uge ved Vesterhavet i 2020
Du kan nu søge om en uges ophold til arbejde eller inspiration i det store hus
ved Vesterhavet, kaldet Lille Skiveren. Huset er Jens Otto Krags gamle bolig
og ligger tæt ved stranden og den lille by, Skiveren. Her er 8 sengepladser,
2 badeværelser og udsigt til naturen fra alle vinduer.
I 2020 råder DAF over huset i ugerne: 24, 25, 30, 31, 47, 48, 49 og 50.
Søg inden den 1. november 2019
Opholdet koster kr. 1500 og der er åbent for online ansøgning via
www.artisten.dk indtil 1. november 2019.

PÅ VEJ
Danmarks nye kulturminister Joy Mogensen (S) for
ventes først at fremlægge sine visioner for kulturom
rådet i det nye år. I oktober måned ventes hun at gå
på barsel, men inden da, når regeringen præsenterer
sit finanslovsforslag sidst i september, vil det fremgå
om der er fundet penge til at sløjfe det ompriorite
ringsbidrag på kulturområdet som Socialdemokratiet
gik til valg på.
Kulturministeren har meddelt branchen at medie
forhandlingerne ligger øverst på to-do-listen, men at
den nye medieaftale først kommer i 2020. Det er også
først til næste år der bliver taget fat på spørgsmålet
om DR skal i gang med deres anden spareøvelse. Ar
tisterne formand Lena Brostrøm ser frem til at drøfte
aktuelle kulturpolitiske emner i det nye år:
»Vi glæder os til at komme i arbejdstøjet sammen
med ministeren når hun er tilbage fra orlov. Jeg ser
frem til at mødes om vilkårene for musikken i public
service, sikkerhed på scenerne, kulturdata, og ikke
mindst behovet for en artistuddannelse.«

Søg tilskud til dine projekter inden 4/10
Næste frist for at søge tilskud fra de kollektive rettighedsmidler via
Dansk Artist Forbund er fredag den 4. oktober 2019 kl. 12.
Der kan søges tilskud til musikudgivelser, liveoptræden, studierejse
og uddannelse indenfor artisternes fagområder.
Puljens formål er at sikre mangfoldigheden i den store talentmasse
i Danmark og det er et udvalg under DAFs bestyrelse læser, lytter og
bedømmer de mange ansøgninger.
Ansøgningen sendes via DAFs ansøgningsformular på
www.artisten.dk/brugDAF.
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L Ø S T & F ACTS

GÅ - H J E M MØ D E R
I EF T E R Å R E T
•
•
•
•
•

Tank op med viden og mød kollegerne.
Dansk Artist Forbund inviterer til fyraftensmøder hele efteråret.
Efter mødet byder vi på en pizza-slice og tid til at sludre.
Det er gratis at deltage – også for ikke-medlemmer. Du kan skal bare huske at tilmelde dig.
Info og tilmelding www.artisten.dk

Stram op sundhed
1/10 Stram op på din Facebook & Instagramprofil - Tips og tricks til optimering

6/11 Sundhed for kunstnere
Pas på dit vigtigste redskab: ØRERNE

Managers forhandl
10/10 Kick-off Karrieretjek
Hvad er der med de managers?
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20/11 Hva’ ska’ jeg ta’ for det?
Om at forhandle og løfte prisen

SKIFTEDAG
Efter 28 år og mere end 25.000 fore
stillinger som Pjerrot på Dyrehavs
bakken stopper Kurt Flemming ved
udgangen af 2019. Kurt går på pen
sion med sidste forestilling som
Pjerrot den 22. december. I det nye
år er det en anden artist der optræ
der i det hvide Pjerrot-kostume,
men i skrivende stund er navnet
ikke offentliggjort.
Kurt Flemming vil fortsætte med
at optræde og fortæller at han har et
nyt klovne-act på vej.

PRES GØR KVINDELIGE
ARTISTER MERE
SYNLIGE
»Vi skal ikke underkende problemet. Vi skal agere på proble
met. Det lægger et pres, der gør, at jeg bliver holdt til ilden,«
lød det fra musikselskabernes kommunikationsdirektør,
Lasse Lindholm.
Stedet er Kulturmødet Mors og anledningen en debat der
undersøger om der bliver gjort nok for at løse op for den
skæve kønsfordeling i musikbranchen.
Og der er forandring i gang flere steder lød det fra panelet.
Presset kommer blandt andet fra et initiativ som Hej Søster,
en playliste på Spotify med aktivt udøvende danske kvinde
lige frontfigurer, soloartister og bands. Listen er startet af
Fallulah og skal fungere inspirationsliste for musikfans og
den etablerede branche.
Vegas program- og udviklingschef, Lene Vive Christiansen
har fulgt op på tendensen og etableret en éndagsfestival
i samarbejde med Hej Søster. Sideløbende har YouSee Musik
skabt playlisten Girlpower.

I debat: Fallulah, Pelle Svindborg, YouSee Musik, Lene Vive Christiansen, Vega,
Lasse Lindholm, IFPI – modereret af Lena Brostrøm.

RUNDE FØDSELSDAGE FRA 1/10 2019 – 28/2 2019 2020
30 år
Thøger Dixgaard 9/10 		
Anastasija Olescuka 23/10
Frederikke Sophie Hoffmeier 3/11
Rasmus Torp Littauer 8/12
Mads Koch Kjærgaard 14/12
Rosa Skotte Espersen 16/12
Mads Dalsgaard Bergland 13/1
Oliver Matthew Volz 18/1
40 år
Kira Li Chirholm 4/10
Marie Key 7/10
Amanda Maag Arenbrandt 8/10
Martin Ingleby 20/10
Britt Eilskov Larsen 2/12
Karen Marie Groth 6/12
Karina Krægpøth Hagge 24/1
Mikkel Dørig 5/2
Isildo Novela 20/2

50 år
Jens Langhorn 2/10
Michael Mathiesen 14/11
Louise Brüel Flagstad 2/12
Lone Selmer Roar 7/12
Søren Flor Johansen 18/12
Claus Hempler 4/1
Rune Funch 16/01
Bo Rasmussen 9/2
Per Martin Hedegaard 10/2
Miguel Martinez Larsen 23/2

70 år
Ninna Holbek 7/10
Elisabeth Lange 18/10
Knud Christensen – Sebastian
19/12
Inger Marie Madsen 20/12
Pia Arentoft Nielsen 6/1
Freddi Steckel 29/1
Jakob Bentsen 7/2
Tove Schøler Christensen 11/2
Jonathan Ash 26/2

60 år			
Dorte Abrahamsen 15/10
Trine Dansgaard 7/11
Jesper Ranum 1/12
Kai Bredholt 8/1
Dorte Persson 17/1
Kurt Løfquist 21/2
Per Tofte Nielsen 24/1
Ulla Sauer 4/2
Birgitte Kielberg 17/2
Ulf Nielsen 27/2

75 år
Bente Zaber 16/10
Bjarne Lisby 28/2

Afdøde
Pernille Overø
Christina Duval Rasmussen
Henning Møller
Marta Sánchez Sevilla
Maja Westman
Morten Lindberg
Erik Hansen

80 år
Troels Trier 17/1
Bjørn Tidmand 24/1

Pga. ændret udgivelsesplan, dækker
navnestoffet en længere periode.
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TJEK UD AF
NERVØSITETSBOBLEN
AF SARA INDRIO JENSEN

»Deltagerne var åbne og villige til at dele ud af deres erfaringer,
så jeg vil gerne takke for en rigtigt god oplevelse,« siger Lise Liv
efter medlemsmødet i DAF. Her kom medlemmerne for at snak
ke med en psykolog, som i kraft af sin uddannelse og sangerbag
grund arbejder med de helt konkrete mentale udfordringer, der
er for performere og artister. For selvom vi kan tale lidt med kol
legaer om det, så bliver nervøsitet og bekymring så tungt at bære
for nogle, at det går ud over den personlige trivsel. Det påvirker
både performancesituationen og ens karrierevalg, siger Lise Liv
Skovgaard.
»Jeg hjælper med mentale redskaber til at ’tjekke ud’ af nervø
sitetsboblen og se sig selv udefra – også selvom det er i få sekun
der. På den måde kommer man til stede og får en bedre oplevelse
med at performe. Og så på den længere bane til at få større per
sonlig trivsel med det man gør, og måske også blive klarere på,
om der står noget i vejen for det, man dybest set gerne vil med
sit kunstneriske virke,« siger hun.

Lise Liv Skovgaard – psykolog,
cand.psych. fra Københavns
Universitet, vocalcoach og
sangerinde. Har de sidste mange
år arbejdet med performere
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Mental og fysisk sundhed
At arbejde med sin uro og nervøsitet kan vare alt fra én til fem
sessioner, alt efter hvad det kræver, for at den enkelte får bugt på
problemerne. Det behøver langt fra være en optrævling af mulige
barndoms traumer, tværtimod er fokus på udfordringer i nuti
den. De konkrete virkemidler kan være opmærksomhedstrænin
gen, men det kan også handle om det, Lise Liv kalder performe
rens narrativ.
»Mange af os oplever at have en historie, vi eller andre fortæl
ler om os. ’Jeg er meget nervøs’ bliver en del af den historie, og
så er det, jeg hjælper med at få øje på en anden fortælling, som
er mere lig den, du gerne vil have om dig selv,« siger Lise Liv og
fortsætter:
»Det kan også handle om det relationelle, altså hvilke kontek
ster indgår du i, og om de er konstruktive for dig, og det du vil.
Og så er der ikke mindst det niveau, som handler om kroppen og
egenomsorg. Får du ladet dig selv op gennem at spise sundt, gå
ture, give opmærksomhed på din vejrtrækning og så videre?«
Den korte og den lange bane
En af de ting, Lise Liv ofte ser i sit arbejde med udøvende kunst
nere, er et generelt billede af, at det er svært at vriste sig ud af de
indre billeder: minder, erfaringer og så videre. Ofte sidder man
fast dér, og da er det, det gælder om at kunne stoppe associatio
nerne og i stedet se, hvad der er lige omkring en.
»Det at være opmærksomhed på de konkrete omgivelser kan
være nøglen til at få dig til at komme til stede og blive nærvæ
rende i situationen, selvom den føles ubehagelig,« forklarer Lise
Liv og tilføjer:
»Og det er interessant, for bekymringen går ofte netop på, om
man mister sit nærvær.«
Men der er også en længere bane, som handler om, at mange
oplever ubehaget lang tid før selve performanceøjeblikket, nogle
gange endda flere måneder.
»I hverdagen er vi vant til at udskyde noget, vi ikke kan rum
me. Det samme kan vi bevidst gøre med det ubehag, vi føler,
inden vi skal optræde ved at lægge tidspunktet for, hvornår vi

NERVØSITET KAN GIVE EN SÆRLIG ENERGI OG FOKUS, OG VI SKAL IKKE
PROBLEMATISERE NERVØSITETSFØLELSERNE. MEN NÅR DE GRIBER OM SIG OG STYRER
FOR MEGET, ER DER KONKRETE MÅDER AT HÅNDTERE DET PÅ IFØLGE PSYKOLOG,
LISE LIV SKOVGAARD, SOM DELTE UD AF DE GODE RÅD PÅ ET MEDLEMSMØDE I DAF.

dealer med det til efter koncerten. Så undgår vi at undertrykke
noget, men giver plads til det konkrete i stedet,« fortæller Lise
Liv. »På den måde bliver ubehaget reduceret til noget tåleligt, og
det er faktisk målet med mit arbejde.«
Bestem selv hvilken vej du vil gå
Bedre styr på krop og sind betyder for mange, at de opnår bedre
personlig trivsel, men det kan også få indflydelse på det kunst
neriske output og på de valg, man tager for sin karriere.
»Fra oplevelsen af, at livet ’fører dig’, føler du, du selv i højere
grad viser vejen. Mange freelancere kender følelsen af at sige ’ja’
steder, hvor vi skulle have sagt ’nej’. Og selvfølgelig skal alle ind
imellem indgå kompromisser, men det er vigtigt at have sig selv
med alle gange,« siger Lise Liv.
Hun ser både fordele, men også ulemper i sparring med kol
legaerne, fordi der hersker en opfattelse af, at det at ’klare det
svære selv’ er en del af jobbet.
»Det var tydeligt at se på medlemsmødet, hvor gode folk var
til at kaste redskaber efter hinanden og give inspiration til, hvad
der har virket og ikke. Det vigtigste er, at det ikke i stedet vokser,
så man går fra en samtale med en følelse af, at det ikke blev spor
bedre.«
Giver mental sundhed kedelig kunst?
På medlemsmødet i DAF drejede samtalen sig for medlemmerne
i høj grad om en problemstilling, Lise Liv ofte møder, nemlig
hvorvidt man kommer til at miste noget af sin kunstneriske
identitet ved at blive mere sund i både krop og sind. Det er hel
digvis ikke tilfældet, fortæller hun:
»Opmærksomhedstræning handler om nogle processer i hjer
nen. Derfor bliver det let maskinelt og dermed langt fra selve
kunsten. Jeg prøver at hjælpe til med at bygge en bro, hvor man
lader noget kreativt flyde, samtidig med, man er bevidst om pro
cessen. Det kræver, man er mindre styret af negative følelser og
finder et objektivt niveau, som giver et øjebliks pause fra følelsen
af overdreven nervøsitet og bekymring.«
Måske en vej til karriereskift
For nogle betyder mentaltræningen og måske behovet for en æn
dret livsstil endda en helt ny karriere.

»Mit arbejde med performere handler om personlig trivsel, og for
nogen kan det betyde, at de vælger en helt anden karrierevej. Det
kan være dem, der har været båret af at søge anerkendelse hos
andre, og som oplever at træffe et aktivt valg for sig selv fremfor
en higen efter anerkendelse hos andre. Det er jo ikke nødvendig
vis det samme som at skære ethvert kunstnerisk udtryk ud af sit
liv,« forklarer Lise Liv.

3 GODE REDSKABER
Flyt din opmærksomhed når nervøsiteten stiger
1. Hold dit fokus på noget konkret du kan se omkring dig,
f.eks. et træ, en bil, eller kuglepen. Brug et par minutter på
at beskrive det for dig selv (form, farve osv.).
Når opmærksomheden fyldes med noget konkret, kan
ubehag og symptomer på nervøsitet blive mindre.
2. Gør noget andet end det du plejer – hvis du normalt taler
lavt så skru op. Hvis du normalt trækker dig så træd et skridt
frem. Hvis du gerne taler så tal mindre osv.
3. Fokuser på din udånding – vi har en tendens til at holde
vejret, når vi bliver nervøse og så pludselig hive luft ind. Pust
ud alt hvad du kan og træk derefter vejret stille og roligt.

MEDLEMSRABAT PÅ
SAMTALER OG COACHING
Som medlem af Dansk Artist Forbund kan du få rabat på
individuel coaching af forskellig slags. Tjek siden Brug DAF
på www.artisten.dk
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FA KTA STYRKE R AR
HVOR OPTRÆDER GØGLERNE OG HVORDAN KOMMER OPSØGENDE ARTISTER IND I FAGET?
MED FORTÆLLENDE PODCASTS OG KONKRETE TAL HAR GØGLERFORUM.DK SAT SIG FOR
AT GØRE ARTISTERNES BRANCHE SYNLIG.
A F D O RT H E V I N C E N TZ E N

Glade publikummer klapper af dagens forestilling, og artisten
pakker sammen og kører hjem eller videre til næste job. Men
selvom arbejdet ofte foregår ret alene, så er det muligt at blive
inspireret af andre artistkolleger. Gøglerforum.dk samler bran
chen med podcast, et tilbagevendende seminar og har senest
gennemført undersøgelsen Artistfakta 2018 blandt 355 danske
artister.
Målet med undersøgelsen er at synliggøre artisternes arbejde
og se hvor der er behov for at styrke branchen. Vi dykker ned i
et par af resultaterne her.
Kommer der nye unge ind i faget?
Indenfor ethvert fag er det interessant at se hvordan fødekæden
fungerer. Kommer der nye artister og gøglere til? Undersøgelsen
viser at 47 % af artisterne og gøglerne er over 50 år, mens kun
17 % er under 35 år. Der kan derfor være grund til at overveje,
hvorvidt der kommer nok unge ind i faget i takt med at de ældre
går på pension. Af en udvidet undersøgelse fremgår det at hele
66 % ret sikkert eller helt sikkert vil anbefale andre med evner
og talent at blive artist.
Kvinder springer senere ud som artister
Undersøgelsen viser at der en overvægt af mænd inden for faget,
idet kun 1/3 af artisterne er kvinder. Kønsfordelingen varierer
dog en del, alt efter alder. Blandt de 26-30-årige og 36-40-årige er
der en overvægt af kvinder blandt besvarelserne, mens der blandt
de helt unge op til 25 år, kun er mænd repræsenteret. Resultatet

tyder på at kvinder først kommer ind i faget lidt senere i livet
end mænd typisk gør.
Artister og gøglere bor i København og Midtjylland
De danske artister og gøglere bor i og omkring de mest befolkede
byer. På landsplan finder man ca. en tredjedel i Hovedstaden,
mens en tredjedel bor i Region Midtjylland og resten er spredt
i øvrige regioner eller i udlandet.
De fleste artister og gøglere har mange typer arrangører og en
gagementer. Hyppigst forekommende arrangører er ’biblioteker,
museer og kulturhuse’, men også skoler og SFO, firmaarrange
menter og private kunder optræder hyppigt på listen over, hvor
der er jobs på dette arbejdsmarked. Mindre forekommende er
jobs i forlystelsesparker, revyer og varieteer og i cirkus. Nogle
artister har også andet arbejde relateret til artistfaget. Det drejer
sig fx om konsulent - og producentarbejde, instruktion mv.
Udfordringer i arbejdslivet
En del af undersøgelsen gav plads til at beskrive problemstillin
ger og udfordringer i forhold til virket som artist og gøgler. Her
noterede artisterne de emner der optager dem og som de ønsker
skal diskuteres til kommende års Seminar for artister, som
Gøglerforum er arrangør af. Der nævnes fx manglende trænings
faciliteter, minimumsløn/tarif, problemer med at blive betragtet
som scenekunst, kvinders særlige udfordringer i branchen og
prisdumping.

FAKTA OM ARTISTER I DANMARK
• Antal artister i Danmark ca. 350.
Det estimeres at 50 – 100 artister forventes at være på
vej ind i branchen og under uddannelse eller pensionister
og på vej ud af faget.

ARTISTERNE FORDELT PÅ FAGOMRÅDER
•
•
•
•
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Klovn 115 – heraf 53 hospitalsklovne
Cirkusgenrer 80
Teater- performancegenrer 93
Tryllekunstnere 62

RTISTBRANCHE N
PODCASTEN GØGLERLIV TÆLLER ALLEREDE 9 PORTRÆTTER, MEN DER ER FLERE
PÅ VEJ. HER ET UDSNIT FRA TO AF DE KOMMENDE FORTÆLLINGER

LEVENDE STATUE
SIGNE MARIE ERICHSEN

BUGTALER
SINE ANDERSEN
Som artist kan Sine Andersen nemt skille sig ud fra mængden
– hun er nemlig den eneste kvinde i hendes fag: bugtaleri. Hun
er nærmest født ind i branchen og var kun fire år da hun første
gang stod på en scene. Dengang optrådte hendes forældre i Tivoli
i Aalborg, og Sine plagede sin far, om at være med i et nummer.
»Da jeg var 8 år forelskede jeg mig i en bugtalerdukker – og
det var starten på min karriere som bugtaler,« fortæller Sine, der
har lært sig selv den svære kunst at styre og lægge stemme til
dukken Rikke.
»Det var en leg og jeg stod foran spejlet og øvede i timevis og
frække Rikke udviklede selv sin personlighed: fræk og udad
vendt. Hun er min modsætning, for jeg er mere stille og indad
vendt.«
Sine Andersen arbejder sammen med hendes to dukker Fræk
ke Rikke og fuglen Gilbert på mange typer scener: til private
fester, på biblioteker og i firmaer og børnehaver.
»Dukken rammer ret bredt, den taler selvfølgelig til børn
men det er også overraskende hvor mange voksne der reagerer
på dukken.«

Signe Marie Erichsen er karakterkunstner, måske bedre kendt
under betegnelsen: levende statue. Hun præsenterer forskellige
karakterer og står selv for hele produktionen af kostumer, rekvi
sitter og optræden.
Hun kom ind i faget via den toårige teateruddannelse fra
Commedia School – en uddannelse som hun ofte trækker på.
»Jeg bruger meget små detaljer fra storytelling når jeg skal pla
cere energi i posituren. Og så trækker jeg på den fysiske træning,
for det er hårdt at optræde som statue.«
I begyndelsen optrådte Signe Marie Erichsen udelukkende i
København, men i dag har hun et internationalt netværk, sit eget
firma og optræder til alle slags arrangementer.
»Da jeg startede for tre år siden lavede jeg Guldfeen hver dag
på Strøget men nu består mit arbejde mere af booking af andre
artister og så optræder jeg mere på festivaler.«
Allerede efter de første 4 måneder fik Signe Marie etableret
internationale kontakter da hun tog til den store gadeteaterfes
tival Edinburgh Fringe Festival. »Jeg opdagede at findes statuefe
stivaler og mødte en agent der lavede optrædener i Mellem
østen.«
Der er færre kvinder end mænd der arbejder som levende sta
tuer. For at kunne tale med andre om de udfordringer der følger
med at optræde på gaden har Signe Marie skabt en gruppe af
kvindelige stautue-kolleger på tværs af landegrænser.
»Det giver et forum for forskellige spørgsmål – f.eks. hvor hur
tigt jeg kan optræde igen efter en fødsel.«

Podcasten GØGLERLIV findes på www.goglerforum.dk
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SMP – Sorteret Magasin Post

HELT I TRYLLEKUNSTER TRUXAS ÅND BLEV TO POPULÆRE
SCENEKUNSTNERE HÆDRET FOR DERES INDSATS FOR
AT UDBREDE ARTISTFAGET. MINDELEGATERNE FEJRER
TRUXAS 100 ÅR OG BLEV MODTAGET AF BENNY SCHUMANN
OG MICHAEL FREDERIKSEN.
Artist Benny Schumann
»Med klovnen i centrum samler du alle dine discipliner til et uforligneligt cirkusudtryk.
Du udvikler på fineste vis stadig dine forestillinger, senest med kunstnerteamet i
Wallmanns saloner i din families gamle cirkusbygning. Her var alle, både publikum
og kollegaer, dybt betagede over din kunnen, nysgerrighed og samarbejdsånd.«
Tryllekunstner Michael Frederiksen
»Du bruger dit tryllefag på et utal af måder og har tilmed udvidet paletten: Du står for
udfordrende teambuilding, laver workshops, holder foredrag om at skærpe hjernen og
så skriver du bøger, du dokumenterer. De kunstneriske fag kræver mere end almindelig
kreativitet, hvis man skal blive i faget. Og det besidder du. Entreprenørskabet.«
Uddrag af artistformand Lena Brostrøms pristaler ved overrækkelsen på Cirkusmuseet
i Hvidovre.
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