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INDHOLD
Det kræver våbentilladelse at optræde 
med farlige rekvisitter uanset om det 
gælder en lille startpistol i cirkus eller  
et langt sværd til en historisk optræden. 

TJEK: PAPIR PÅ DIT VÅBEN
SIDE 24

En brugercentreret betalingsmodel kan rykke på fordelingen  
mellem top og bund i streaming-hierakiet. Flere branchefolk  
vil gerne se nærmere på modellen.

ALTERNATIV AFREGNING FOR STREAMING PÅ VEJ 
SIDE 10

Podcasts hitter lige nu og det er  
ikke teknisk svært. Mød to artister 
der har grebet mikrofonen og  
producerer historier om kolleger. 

KAST DIG UD I ÆTEREN 
SIDE 18
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KATTEN OM 
D EN VARME . . .

FAGBLADET 
ARTISTEN

Danmark er, i en globaliseret verden,  
virkelig lille. I areal og befolkningstal.

Alligevel markerer vi os stærkt både  
nationalt og internationalt. Ikke længere 
med Jakaskinke på dåse, porno, fremme-
dangst eller grænsebomme. Vi markerer os 
– mere end nogensinde – med fremragen-
de kunst og kultur. Vores nordiske tone i 
dramaserier, musik, teater, billeder, cirkus,  
arkitektur. Men imens omverden og bor-
gere nyder og imponeres af vores arbejde,  
bevæger vores folkevalgte sig 
fortsat rundt på de politiske 
tinder og diskuterer hvilke 
public service-forringelser vi 
fortsat skal gennemføre eller 
aflyse. 

Det er tåkrummende uam-
bitiøst, når vi nu er så enige 
om, at det fremragende dan-
ske indhold skal sikres overfor konkur-
rence fra det store internationale digitale  
univers. Hvorfor retter regeringen ikke 
ryggen og viser tilsvarende ambitioner? 

Kulturminister Joy Mogensen mener at vi 
har brug for at diskutere inden vi (gen) 
forhandler medieaftale. Men siden Bertel 
Haarders public service undersøgende ud-
valg, har vi diskuteret. Hvad mere har vi 
brug for at vide for at tage en endelig be-
slutning? Når DR snart skal gennemføre 
sparerunde 2, hvem gives så ansvaret for 
produktion og formidling af nyt, højkva-
litets public service- indhold, a la det som 
DR står for? Synes egentlig ikke, den er så 
meget længere: Tag en politisk beslutning!

Regeringen går som katten om den var-
me grød. Det kan der være mange årsager 
til. Men den er ikke varm længere – den 
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kan indtages. Finansiering af et fremtidigt 
indhold kan bl.a. hentes ved at pålægge de  
internationale indholdsproducenter som 
trækker på de danske public service-mid-
ler, at bidrage økonomisk. Et logisk bidrag 
til økosystemet for dansk indholdsproduk-
tion. Det vil ikke styrke DR direkte, men 
andre indholdsproducenter og dermed  
frigive økonomi til at genetablere DRs 
stærke public service-forpligtelser.

I mine 12 år som formand for DAF har  
jeg skrevet og debatteret en del om kunst, 
kultur og kunstnerpolitik. Ikke mindst 
om behovet for en faktaenhed for kultur- 
og kunstnerdata. Dette er min sidste leder 
som artisternes formand, da jeg stopper  
på generalforsamlingen til maj og giver 
glad stafetten videre. I formandsarbejdet 
har jeg styret imod sammenhold, samtale, 
samarbejde, kunstnernes rettigheder,  
fremtid og demokrati. 

Jeg er privilegeret og stolt over, at have  
repræsenteret og formidlet jer danske  
ar tister – sammen med engagerede besty-
relsesmedlemmer og vores dygtige DAF-
team. Stolt af vores fællesskab – og ikke 
mindst af jer. Tak. Og tak for, at I har læst 
og debatteret med.

Hvad mere har vi brug 
for at vide for at tage en 
endelig beslutning?
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SPOT PÅ R E D I G E R E T  A F  D O R T H E  V I N C E N T Z E N

Når DR1 7. marts sender dette års udgave af Dansk Melodi Grand Prix, er musik-
festen forstærket på flere områder.

Ikke bare i optakten, hvor radiolytterne har været med til at vælge nogle af 
sangene til Grand Prix-finale, men også i selve showet er der sat ekstra fokus på 
musikken. 

DR har for første gang i 21 år valgt at sætte et liveorkester bag alle artisterne, 
og det er The Antonelli Ochestra, der får æren.

»Dansk Melodi Grand Prix er en folkefest, der samler nationen om dansk musik 
og sangskrivningskunst. Vi skruer op for musikken i år, og med et liveorkester  
i ryggen vil alle artister have det perfekte afsæt til at give alle danskerne en fan-
tastisk musikoplevelse – både de der kommer i Royal Arena, og alle der ser med 
hjemme i stuerne,« siger Gustav Lützhøft, talsperson og ledende redaktør for 
Dansk Melodi Grand Prix.

LIVEORKESTER BAG 
GRAND PRIX ARTISTER

Foto: Pressefoto

Streetmagikeren Kim Andersen har 
det hele i fingrene – og i ærmet.  
Udover shows til firmaer og private, 
kan han også opleves på skærmen.

Hans opfindsomme håndtering af 
de skinnende halvdollar mønter har 
imponeret et af verdens helt store 
tryllefirmaer, Ellusionist. Sammen 
har de produceret instruktionsvideo-
en The Silver Edge, der viser Kims 
håndgreb og tre helstøbte rutiner. 
Kim Andersen leverer også tryl, 
tricks og tankelæsning i tv-serien 
’Noget i ærmet’, hvor han sammen 
med kollegaen Anders Lilleøre over-
rasker danskere med uventet street-
magi. Vises på Xee.

NOGET 
I  ÆRMET

Foto: M
arcus K

rogh
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Hele Danmark er inviteret til fællessang 
den 4. maj 2020 – både rundt om i landet 
og på DR TV. Anledningen er 75-året for be-
frielsen, og ideen er at genskabe de fælles-
sangsarrangementer, der samlede omkring 
en million mennesker under besættelsen.

Fællessangen breder sig enormt i disse år, 
og ALSANG 2020 ønsker at hylde friheden 
og demokratiet og styrke medborgerskabet 
med fællessang. 

Der er arrangementer i hele landet den  
4. maj – særligt stort bliver det i Køben-
havn i Frederiksberg Have og i Aalborg  
og Næstved. Tjek tid og sted i kalenderen 
alsang.dk/kalender hvor mange danske  
artister, kor og orkestre vil være på arbejde 
rundt om i hele landet både den 4. maj og  
i løbet af året.

Bag ALSANG 2020 står bl.a. Spil Dansk 
Ugen, Dansk Forfatterforening og Grundt-
visk Forum – projektet realiseres bl.a.  
grundet en stor donation fra Nordea fonden.

FÆLLESSANG  
    OM 
   FRIHED
   ALSANG
   2020

DET SKAL FØLES

Forestillingen Håbefuld har været tre år undervejs, for Rune 
Klan gør sig umage og venter tålmodigt på, at inspirationen 
vokser.

Hans kunstneriske udtryk er præget af hans egen udvik-
ling, og Håbefuld tager udgangspunkt i hans eget møde  
med faderrollen. Scenografien har han bygget i sit værksted 
Trylleborgen på Amager, og Rune er stadig tryllenørden, der 
elsker at få folk til at grine med sine vanvittige påfund. 

For ham er det vigtigste ikke, at publikum husker, hvad 
han siger –  men det ligger ham på sinde, at de husker, hvor-
dan han får dem til at føle.

Foto: M
ikkel Tjellesen
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I august 2014 præsentererede Det Konge-
lige Teater dets sæsonprogram på eksercer-
pladsen foran Rosenborg Slot. Det Konge-
lige Kapel sad på scenen med strenge 
stemt til polerede klassikere. Operasange-
re i gallakjoler sang fra Puccinis ’Tosca’. 
Trimmede dansere fra balletten viste ud-
drag fra ’Svanesøen’. Man kunne næsten 
høre kronjuvelerne rasle af begejstring 
nede i slottets skatkammer. Og så var der 
Jeanett Albeck og Signe Egholm Olsen. 

Iført to ens gråblonde parykker, hårbøj-
ler med røde blomster og tyk makeup 
med kraftige sorte streger om øjnene, 
skulle de give smagsprøver på forestil-
lingen ’Tove Tove Tove’.

»Jeg havde sat musik til Tove Ditlevsen-
teksten ’Så tag mit hjerte’, og denne dag 
ville vi udsætte den for to trompeter og en 
harmonika. Problemet var, at vi ikke vid-
ste det helt vilde om trompeters mekanik, 
så vi havde smurt dem forkert. Lige inden 
vi skulle på, kom der ikke en lyd ud af 
dem. Vi gik hen til Det Kongelige Kapels 
førstetrompetist og bad om hjælp: ’Den  
siger ikke noget. Hvad skal vi gøre?’ Han 
sad der i sit fine tøj og tog det så godt. 

Han skruede lidt hist og her, og så virkede 
de. Men jeg var stadig ved at gå til af 
skræk, inden vi gik på. Men jeg ville det. 
Jeg insisterede på at stå der og sige, at det 
også var kunst. At der lå en poesi i at gøre 
sig virkelig umage inden for det hudløst 
enkle,« fortæller Jeanett Albeck. 

’Tove Tove Tove’, som Albeck og  
Egholm lavede i kollektivet Sort Samvit-
tighed, blev absolut regnet som kunst.  
Anmelderstjerne regnede ned over deres 
viltre tolkning af Tove Ditlevsens liv og 
værk, og der fulgte både flere danmarks-
turnéer og genopsætninger. Men scenariet 
på eksercerpladsen var mere end et frø  
til en af 2010’ernes største teatersuccesser, 
det er også et billede på det, Jeanett Al-
beck er drevet af: At navigere i farvandet 
mellem musik og teater. Komponere mu-
sik, spille musik, skrive en forestilling, 
spille en forestilling. Hun har etableret sig 
som et facetteret one-woman-band, senest 
i forestillingen ’Brøgger’ på Østerbro  
Teater, hvor hun ene kvinde tolker det kø-
delige og kønspolitiske i Suzanne Brøggers 
forfatterskab.

»Jeg er mere eller mindre bevidst gået 

ind i vanvittige oplevelser, og jeg trives 
med at kaste mig ud i noget, jeg kun ak-
kurat kan finde ud af,« fastslår hun ind-
ledningsvis.

Min egen skole

Det er årtiets næstsidste dag, og Jeanett  
Albeck har inviteret inden for i sin lejlig-
hed for at fortælle om livet som altmulig-
kvinde. Det sparsomme, grå decemberlys 
får modspil af de lyskæder, der hænger 
langs væggene i stuen. Bøger tårner sig op 
i stakke eller trykker sig mod hinanden i 
reoler. Et modelhoved bærer de lange stre-
ger af løbende mascara, som har kendeteg-
net looket i Sort Samvittighed. Et andet 
modelhoved bærer en forgyldt hjelm med 
inskriptionen ’Overscoring’. Ved den ene 
væg står et klaver, ved den modsatte et 
keyboard, mens der på gulvet står to har-
monikaer med en guitar hvilende ovenpå. 

Det er lag på lag af musik, teater og lit-
teratur. Midt i det hele er hun oplagt til  
at fortælle. Måske fordi hun glæder sig til, 
at det er overstået, så hun kan komme i 
Tivoli med sin datter. Som barn blev hun 
selv slæbt alverdens steder hen. Hendes 

HUN HAR VÆRET BAKKESANGERINDE OG FORARGET EN JAZZGURU VED AT SCATTE  

SOM MARILYN MONROE. OG SÅ HAR HUN ETABLERET SIG MIDT I DANSK TEATER  

SOM EN TONEANGIVENDE KUNSTNER, DER KAN EN HEL DEL AF DET HELE. HISTORIEN 

OM JEANETT ALBECK ER HISTORIEN OM AT IGNORERE KULTURINSTITUTIONERNES 

KASSER – OG DYRKE FÆLLESSKABER, SOM KAN FORLØSE INDIVIDET.

A F  D A N N I  T R AV N

JEG ER MERE ELLER MINDRE 
BEVIDST GÅET IND I 
VANVITTIGE OPLEVELSER
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østrigske farfar var professor i teaterviden-
skab, og fastrene Jytte og Irene tog hende 
gerne med ind og se opera, ballet og 
avantgardeteater. Og gennem sin syv år 
ældre søster, skuespilleren Christine Al-
beck Børge, der er uddannet på Odense Te-
ater, fik hun syn for, at det at udtrykke sig 
kunstnerisk faktisk var en levevej. Men 
Jeanett Albecks egen vej blev en anden og 
mere kringlet. Først var hun en nervøs 
klaverelev i Værløse. Faktisk så nervøs, at 
hendes mor bekymret prøvede at få hende 

til at stoppe. Men Jeanett Albeck holdt 
fast. Siden blev hun en søgende højskole-
elev i Toftlund. 

»Jeg gik rundt og havde sådan en for-
nemmelse af, at jeg gerne ville arbejde 
mellem musik og teater. Men det skulle 
ikke være musical. Dengang føltes teatret 
mere opdelt, og alt det med at lave teater-
koncerter eller forestillinger, hvor musik-
ken var helt integreret i det dramatiske, 
var slet ikke så udbredt.«

En tanke rammer hende, og hun griner, 

inden hun efter et øjebliks tøven siger:
»Noget af det første, jeg lavede, var faktisk 
at være bakkesangerinde. Jeg blev  
anbefalet det af en lærer, og jeg tog derud 
uden at ane noget som helst om, hvad det 
handlede om. Der mødte jeg Øyvind 
Ougaard, og vi øvede et par af de der vi-
ser.«

Hun synger en linje:
»Kan du ikke få den højere op, Mari-

nus?«
»Sådan noget.«

JEG ER MERE ELLER MINDRE 
BEVIDST GÅET IND I 
VANVITTIGE OPLEVELSER

Foto: Les K
aner
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Efter en tur i radiobilerne med Øyvind 
Ougaard var der audition. Jeanett Albeck 
var 19 år, den yngste af de faste bakkesan-
gerinder var i begyndelsen af 30’erne, og 
det hele foregik foran publikum.

»Publikum kunne jo sangen langt bedre 
end mig, hvilket var en mærkelig oplevel-
se. Men bagefter sagde Dot Wessman, at 
jeg var ansat. Selv om jeg ser mig selv som 
ret avantgarde i hovedet, elsker jeg også 
det folkelige aspekt i et kunstnerisk ud-
tryk. Som når man bare synger sammen 
uden forbehold. Og at stå derude krævede 
et ekstremt nærvær. Jeg kunne ikke bare 
stå og synge lækkert.«

Men hun fandt ikke ro på Bakkens Hvi-
le. Det krævede en tur til Frankrig og stu-
dier på Centre Artistique International – 
Roy Hart, før hun fik hul på et kunstne-
risk sprog. Skolen bygger på erfaringerne 
fra en tysk førsteverdenskrigsveteran, der 
brugte sangen og talen til at behandle sine 

traumer fra skyttegravene. Vægten lå på 
det ekspressive og på at forløse performe-
rens stemme. For Albeck handlede det 
imidlertid også om at finde ud af, om hen-
des stemme overhovedet kunne bruges. 

»Jeg spurgte en af mine lærere: Jeg prø-
ver at finde en måde at arbejde både med 
musik og det performative. Hvad skal jeg 
gøre, når jeg kommer hjem og rammer ind 
i alle institutionernes kasser? Hun svarede, 
at jeg måtte sige til dem og mig selv, at jeg 
var ’an explorer of art.’ Og det var jo nemt 
for hende at sige, men det betød faktisk 
noget for mig at få dét at vide dér i sol-
skinnet langt ude på det franske bøhland.« 

Tilbage i Danmark fik Jeanett Albeck 
brug for pejlemærket, da hun kom på Ryt-
misk Musikkonservatorium i København, 
hvor hun, som hun siger, ’mødte mange 
mure’. En af dem ramte hun under en un-
dervisningstime i scatting. Til stede var en 
pianist og en profileret dansk jazzmusiker. 
Jeanett havde fået den idé at scatte, som 
Marilyn Monroe ville have gjort.

”»Det var jo bare et eksperiment, og jeg 

syntes, det havde et off-potentiale. Men 
jazzguruen afbrød sessionen og var helt i 
chok. Efter halvandet år stoppede jeg, for-
di jeg fik mange jobtilbud, og der lovede 
jeg mig selv, at jeg ville være min egen 
skole: Jeg skulle hele tiden bestræbe mig 
på at lære noget nyt og så lidt som muligt 
læne mig ind i ting, jeg allerede kunne.«

En god karmalov

Her trækker Jeanett Albeck et par streger  
i sandet. For det første er hun ikke tilhæn-
ger af, at man bliver en kunstnerisk gene-
ralist, der kan en smule af det hele, men 
ingenting virkelig godt. Hun er absolut 
for, at man nørder i bund. For det andet 
gør hun sig ingen forestillinger om, at det 
har været en fordel, at hun både kompone-
rer, skriver og spiller. Tværtimod har det 
skabt noget forvirring hos omverdenen, 
hvorfor hun har måttet væbne sig med tål-
modighed i stedet for blot at fokusere på 

ét af sine felter. Og for det tredje har det 
ikke været en udpræget solotur – det har i 
høj grad foregået i samspil. Sort Samvittig-
hed har været et centralt fællesskab, hvor 
de har kunnet læne sig ind i hinandens 
nervøsitet, og hvor mottoer som ’Der fin-
des ingen fejl’ og ’Hellere alt for meget end 
lidt for lidt’ har skabt vide rammer for ud-
vikling. Når hun har siddet alene med no-
get, har hun samtidig været god til at bede 
om hjælp.

»Jeg har altid spillet lidt højt spil, fordi 
jeg har sagt ja til en masse, jeg endnu ikke 
beherskede. Helt lavpraktisk: På et tids-
punkt skulle jeg producere musik til en 
forestilling på Det Kongelige Teater, og jeg 
kendte kun det primitive program Garage-
Band. Nu skulle jeg arbejde i Logic, så jeg 
måtte finde folk, der kunne lære mig det. 
Lige nu sidder jeg og skriver musikken til 
’Hobitten’, som er Det Kongelige Teaters 
store sommerforestilling. Der skal blandt 
andet skrives 40 minutters score-musik, 
som Det Kongelige Kapel skal indspille. 
Det kræver, at jeg får hevet nogle folk ind, 

der kan give deres besyv med. Og det er en 
god karmalov altid at hjælpe andre, for 
man får altid brug for hjælp selv.«

Mit livs bedste beslutning

Over keyboardet dér ved den ene væg 
hænger små sedler med huskeregler skre-
vet med tusch. ’Det er ikke, hvad jeg gør, 
men hvordan jeg gør det.’ ’Stop op og træk 
vejret.’ ’Tag en pause.’ Flere af dem er illu-
streret med et lille sort hjerte.

»Der kunne godt hænge nogle flere,« 
konstaterer Jeanett Albeck.

Sedlerne røber bagsiden ved at have 
etableret sig som en kunstnerisk blæk-
sprutte, der stadig har en nervøs pige i sig, 
der ikke vil dø, og som i tillæg insisterer 
på at nørde i bund: Sidste år gik Jeanett 
Albeck ned med stress og angstanfald. 

»Det var et ægte kollaps, og der var ikke 
andet at gøre end at overgive mig til det 
og se mit liv fra en anden vinkel. Efter-
hånden som jeg krattede mig tilbage, gik 
jeg i gang med at forberede ’Brøgger’. Hun 
er også den her flydende størrelse, både  
i det store perspektiv og i det helt nære. 
Som jeg endte med at sige i forestillingen: 
’Man kan tage mig hvor som helst, men 
aldrig på ordet.’ Hun skifter ham hele  
tiden,« fortæller hun og glider over i sin 
arbejdsproces:

»Jeg startede med at læse, læse og læse. 
Og så begyndte jeg at klippe ordene sam-
men, og så kom musikken af sig selv. Så-
dan er det altid. Ordene først.«

Når hun som i ’Brøgger’ løser flere opga-
ver – komponist, skuespiller, manuskript-
forfatter – bliver hun lønnet for hver del. 
Hun er altså ikke en billig pakkeløsning 
for landets teatre. Og hun mærker klart 
forskellen på de forskellige processer.

»Der er mentalt stor forskel på at skrive 
noget og på at udøve det. I det udøvende 
skal man lære udenad og stå til rådighed 
for instruktørens idéer. Det kræver eks-
tremt meget nærvær, men det er mere 
konkret sammenlignet med hele skabel-
sesdelen. Altså, når jeg går i gang med at 
skrive musik eller manus, aner jeg ikke, 
hvad det ender med, og hvor lang tid det 
tager,« forklarer hun.

»For et par år siden troede jeg, jeg var 
ved at få Alzheimers, og jeg ville gerne ud-

”Hele mit arbejdsliv har 
jeg dobbeltbooket mig selv.”



redes. Men neurologen sagde, at jeg i hvert fald ikke 
havde Alzheimers. ’Det lyder for det første som om, at 
du har forhøjet stresshormon i kroppen. For det andet 
lyder det som om, du er for meget i højre hjernehalv-
del.’ Det passede med, at jeg havde sådan et billede af, 
at jeg har en masse døre, som står åbne og skal luk-
kes,« fortæller Jeanett Albeck.

Men nu hænger der altså en håndfuld sedler, der 
skal hjælpe hende til at holde trækken fra de åbne 
døre ude. I samme ombæring tog hun, hvad hun kal-
der sit livs bedste beslutning ved at få en manager, 
nemlig Gitte Lorentsen. 

»Hele mit arbejdsliv har jeg dobbeltbooket mig selv. 
Jeg skal virkelig koncentrere mig for at huske, hvad 
jeg skal i morgen. Og jeg får nogle gange forespørgsler 
om, hvad jeg skal om tre år. Det er drænende, at der  
er så mange praktiske ting, man skal løse, når man er  
i gang med en kreativ proces.«

Den meste konkrete proces lige nu er kompositio-
nerne til ’Hobitten’. Og den type rene 
komponistop gaver ligger løbende side 
om side med projekter a la ’Brøgger’ – 
en forestilling der bliver sat op igen til 
august. Derefter, ja hvem ved. Jeanett 
Albeck siger, at hun nok søger videre 
der, hvor det folkelige møder avantgar-
den. I perioder har hun forsøgt at lukke 
ned for teateropgaverne og give den 
som ren musiker – først som frontper-
son i bandet O’Hara, siden som solist i 
eget navn. Det har blandt andet ført til 
en koncert på Roskilde Festival. Men 
hun bliver ved med at drive tilbage i 
den blandede zone mellem musikken 
og teatret. Hun nævner i samme ånde-
drag sin fascination for Bisse. Hvordan 
han kan stå helt outreret i et forsam-
lingshus og alligevel ramme mennesker 
helt rent. 

»Så jeg kommer jo til at søge hen 
mod nogle grænser. Igen,«  
siger hun og finder et Susanne Brøgger 
citat frem. Hun læser op:

»Jeg har heller aldrig kunnet tage 
hinkeruder alvorligt. Selvfølgelig tør jeg 
ikke træde på stregen, jeg kan bare ikke 
lade være, det er noget fysisk. Sæt en 
streg et sted, hvor som helst langt pok-
ker i vold ude i horisonten, en fuldkom-
men lige gyldig streg, jeg skal nok være 
der med størrelse fyrre og jokke på den. 
Ellers får jeg åndedrætsbesvær.«

JEANETT ALBECK
Født i 1981, opvokset i Værløse.
Modtager af Teaterpokalen 2019 for ’Brøgger’.
Modtager af Carl Prisen i 2018.
Modtager af Tove Ditlevsen Prisen i 2017.
Vinder af Årets Reumert i kategorien Årets Musikforestilling for 
’Hvid Magi’ og ’Tove Tove Tov e’ med Sort Samvittighed samt 
nomineret for ’Brøgger’ og ’Er der nogen?’.
Kapelmester på Jarls Quizshow på TV2 Charlie.
Komponist og medvirkende i ’Cirkus Summarum’.
Komponist for en lang række forestillinger på danske teater  
– i 2020 på ’Hobitten’ på Det Kongelige Teater.
Solist i eget navn.

Foto: Les K
aner
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For fem-seks år siden var der herhjemme 
og i vore nabolande en ret intens diskussi-
on i musikbranchen om streamingtjene-
sternes afregning til kunstnerne. Den bru-
gercentrerede betalingsmodel for musiks-
treamingtjenesterne dukkede op som en 
ny mulighed. UCPS, hedder den – User 
Centric Payment System. I modsætning til 
den gældende afregningsmodel baseret på 
markedsandele kaldet pro rata ville user 
centric-modellen fordele betalingen efter 
det faktiske forbrug af navngivne kunst-
nere.

Dengang var hverken streamingtjene-
ster eller de store musikselskaber særligt 
interesserede i user centric. Nu er tonen 
blevet en anden.

Den franske streamingtjeneste Deezer 
går forrest og vil tage den brugercentrere-
de model i brug. I første omgang som pi-
lotprojekt i Frankrig i starten af 2020, men 
meningen er, at det senere skal bredes ud 
til andre lande. 

Fransk forsøg

Ludovic Pouilly, Senior Vice President, In-
stitutional & Music Industry Relations, 
Deezer, siger til Artisten, at Deezer regner 
med at sætte projektet i søen som plan-
lagt, men at man stadig forhandler med 
musikselskaberne om en aftale – herunder 
de store majorselskaber. 

Deezer forudser, at ændringen til den 
brugercentrerede model kan betyde, at de 
mest populære og streamede kunstnere vil 
opleve et mindre fald i indtægt, mens 
kunstnere i mellemgruppen og længere 
nede i streaming-hierarkiet kan se frem til 
en fremgang.

Argumenterne fra Deezers side for at 
satse på den brugercentrerede model er 
blandt andet, at den giver en mere fair for-
deling af indtægterne, at man i højere 
grad vil bakke op om lokale kunstnere og 
niche-genrer, og den kan begrænse effek-
ten af falske konti og snyd. 

På nuværende tidspunkt kan Deezer 

ikke sige, hvornår de vil gå videre og bru-
ge UCPS i andre lande. 

»Rent teknisk er vi klar til det, og vi ser 
frem til pilotprojektet i Frankrig. Det vil 
kunne give vores rettighedshavere til-
strækkelige data i en given periode, så de 
kan se effekterne af brugen af UCPS. En 
evaluering af disse data vil danne grund-
lag for yderligere skridt med brug af 
UCPS,« siger Ludovic Pouilly.

Data og erfaringer ja tak

Rasmus Rex Pedersen, adjunkt, ph.d. Ros-
kilde Universitet, forsker i musik branche-
forhold og i særdeleshed streaming, me-
ner, at markedet er modnet til den bruger-
centrerede afregningsmodel: 

»Da diskussionen om user centric- 
modellen fandt sted tilbage i 2013-2014, 
var der ikke den store interesse for at røre 
ved den. Mit klare indtryk er, når jeg 
snakker med folk i branchen nu, at flere 
og flere kan se relevansen af at tage dis-
kussionen igen.«

DEN FRANSKE STREAMINGTJENESTE DEEZER VIL NU TESTE DEN BRUGERCENTREREDE 

BETALINGSMODEL, SOM KAN RYKKE PÅ FORDELINGEN MELLEM TOP OG BUND I 

STREAMING-HIERARKIET. TIDEN HAR ARBEJDET FOR SAGEN, MENER FORSKERE. 

   ALTERNAT IV 
     AFREGNI NG 
FOR STREAMI NG       
     PÅ V EJ A F  M A R T I N  B L O M  H A N S E N
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”For seks-syv år siden blev user centric 
kategorisk afvist af majorselskaberne”
Professor Daniel Nordgård, 
speciale i musikbranche og digitalisering, Norge

”UCPS vil forebygge falske streams fra bots”
Senior Vice President, Ludovic Pouilly, Deezer



ARTISTEN   202012

»Deezers initiativ er interessant i forhold 
til konkret at finde ud af, hvilken effekt 
det har. Det kunne være virkelig rart at få 
adgang til data, så vi kunne lave en under-
søgelse, som giver et præcist billede af 
brugen af user centric,« siger Rasmus Rex 
Pedersen.

Det samme siger hans norske kollega 
Daniel Nordgård, associate professor, for-
sker med speciale i musikbranche og digi-
talisering, Universitetet i Agder i Norge:

»Det vil være utrolig interessant at se 
erfaringerne fra Frankrig. Vil kunstnerne 
opleve at få bedre udbetalinger? Vil om-
kostningerne til databehandling og så vi-
dere være højere end nu? Hvordan vil 
publikum opfatte det/tage imod det?« 

Daniel Nordgård oplever også, at tiden 
har arbejdet for user centric: 

»Jeg har deltaget i mange møder i bran-
chen i forbindelse med streamingprojek-
ter i Norge. For seks-syv år siden blev user 
centric kategorisk afvist af majorselska-
berne. I dag er det ikke sådan. Når jeg ta-
ler med folk fra majorselskaberne, er de 
åbne over for at diskutere det. Det er en 
stor ændring. Det betyder, at man faktisk 
kan få det etableret, hvis man kan gøre 
det rent praktisk, og det ikke koster for 
mange penge.« 

»Hvis jeg skal spekulere, så handler det 
nok om, at man kan se en fordel i at have 
en user centric model i et lille marked 
som for eksempel Norge med mindre nor-
ske artister, som vil have glæde af user 
centric,« siger Daniel Nordgård.

Omkostninger kontra fordel

Han peger også på, at Deezer vil få kon-
krete erfaringer med, om omkostningerne 
ved user centric vil være for høje i forhold 
til effekten.

»Jeg er spændt på at se Deezers erfarin-
ger med datahåndteringen i dette projekt, 
for user centric-modellen kræver meget af 
databehandlingen,« siger Daniel Nordgård.

Rasmus Rex Pedersen supplerer:  
»Vi mangler svar på, hvad det vil koste at 

ALTERNATIV AFREGNING FOR STREAMING PÅ VEJ

User hva’ for noget?
PRO RATA AFREGNING: Den eksister ende måde at afregne på. Alle abonnements-
betalinger fordeles på det samlede antal afspillede indspilninger. Modellen fordeler  
efter markedsandele, hvor streamingtjenestens udbetaling til hver enkelt kunstner 
sker efter den pågældende kunstners andel af det samlede antal streams. Udregnes  
efter at tjenesten har taget sin andel, som er cirka 30 procent.

USER CENTRIC AFREGNING: Den alternative måde at afregne på – også kaldet 
UCPS, User Centric Payment System. Den enkelte brugers abonnementsbetaling går 
kun til de artister, som denne bruger lytter til. Udregnes efter at tjenesten har taget 
sin andel, som er cirka 30 procent. 
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drive en logistik og et datasystem, der kan 
administrere det her. Man kan havne i en 
situation, hvor man laver om på fordelin-
gen af overskuddet, så det eksempelvis 
flytter noget fra de mest populære artister 
til de mindre populære. Men hvis den løs-
ning koster så meget, at overskuddet bli-
ver mindre, kan det jo betyde, at alle arti-
ster vil tabe på det,« siger han. 

Andre knapper at skrue på

Også Kristoffer Rom, talsperson for DUP, 
Danske Uafhængige Pladeselskaber, og in-
dehaver af pladeselskabet Tambourhinoce-
ros, byder initiativet hos Deezer velkom-
ment. Han efterlyser dog mere valide un-
dersøgelser om effekterne af user centric. 

»Jeg ville ønske, at en af de endnu stør-
re tjenester – Spotify eller Apple – ville 
stille deres data til rådighed for en under-
søgelse. Fordi de i brugertal langt overgår 
eksempelvis Deezer. 

Datagrundlaget ville være meget større, 
og det ville betyde større validitet af kon-
klusionerne.«

Han er ikke sikker på, at user centric vil 
betyde en mere fair fordeling og mener, at 
man også kan argumentere for, at den ek-
sisterende pro rata-model tager hensyn til 
fairness i forhold til fordelingen af indtæg-
ter. 

Men der er også andre og vigtige knap-
per, man bør skrue på, mener han. For ek-
sempel hvor lang tid brugeren lytter til 
hver enkelt stream.

 »Lige nu takseres alting ens, så længe 
det er over 30 sekunder. Når du lytter til 
en stream i mere end 30 sekunder, er det 
den samme pose penge, der bliver udbe-
talt, uanset om du hører 35 sekunder eller 
8 minutter. Det er et aspekt, som er meget 
mere væsentligt at kigge på. Man bør gøre 
lange lyt mere værdifulde end korte lyt,« 
siger Kristoffer Rom. 

Snyd og fake streams

Et af Deezers argumenter for at satse på 
user centric er, at det vil afhjælpe proble-

merne med snyd og manipulation med 
antal streams.
»Snyd og falske streams fortsætter med at 
være et problem i streamingindustrien. 
UCPS vil forebygge falske streams fra bots, 
som er designet til at ændre betalinger via 
massiv trafik. UCPS vil gøre den form for 
snyd meningsløs, fordi hver enkelt konto 
kun kan generere den sum af indtægt, 
som abonnenten betaler for,« siger Ludo-
vic Pouilly fra Deezer.

Kristoffer Rom bekræfter, at der skal 
sættes ind over for falske streams.

»Det er et stigende og alvorligt problem 
– og noget der meget ofte bliver bragt på 
bordet i de kredse, jeg befinder mig i. For 
eksempel i internationale bestyrelser i 
branchen. Det er rigtigt, at med UCPS kan 
man hurtigt rejse det røde flag, hvis en 
bruger eller bot spiller den samme sang 
2000 gange på en dag. På det punkt vil der 
være en positiv effekt af UCPS,« siger Kri-
stoffer Rom.

Kunderne i butikken

Men hvad med brugerne? Betyder det no-

get for brugeren, hvordan indtægterne bli-
ver fordelt?

Rasmus Rex Pedersen: »Det korte svar er 
nej. Det her er primært en diskussion, der 
eksisterer i musikbranchen blandt musi-
kere og musikbranchefolk. Der er også en-
kelte musikfans, for hvem det betyder me-
get, hvordan pengene bliver fordelt. Men 
de er et absolut mindretal af forbrugerne. 
De fleste musikforbrugere er ret ligeglade 
med, hvor pengene flyder hen. Det kan vi 
se i de undersøgelser, der er lavet om, 
hvad der er vigtigt, når man vælger en 
streamingtjeneste.«

Ser man nærmere på streamingtjene-
sternes interesser, handler det nok knap så 
meget om, hvordan pengene bliver fordelt, 
men i højere grad om hvordan man kan 
fastholde og udvide antallet af brugere. 
Konkurrencen mellem tjenesterne er hård, 
og her kan det ifølge Rasmus Rex Pedersen 
måske give bonus, hvis man som Deezer 
skaber en god fortælling om mere fairness 
over for kunstnerne. Men det store per-
spektiv er nok vigtigere.

Skandinaviske undersøgelser

I 2014 publicerede Rasmus Rex Pedersen 
en undersøgelse om user centric kontra 
pro rata. Undersøgelsen, der var baseret 
på data fra streamingtjenesten Wimp (i 
dag Tidal), viste, at der ikke ville blive 
flyttet nævneværdigt på fordelingen af 
afregningerne til kunstnerne ved brug af 
user centric. Det samme viste en tilsva-
rende norsk undersøgelse samme år. En 
finsk undersøgelse fra 2018 – baseret på 
data fra Spotify – konkluderede det mod-
satte, nemlig at user centric-modellen 
ville flytte en del af indtægterne fra nog-
le af de få men mest populære kunstnere 
til en bredere skare af kunstnere uden 
for den absolutte top. Med andre ord: 
Lidt mindre til stjernerne og lidt mere til 
vandbærerne. 

Afgrænset pilotprojekt

Deezers pilotprojekt omfatter ikke pub-
lishing og forvaltningsselskaber. Det vil 
sige, at det gælder musikselskaber og ud-
givelser, ikke afregning til sangskrivere 
og forlæggere. Ifølge Deezer er det dog 
meningen, at deres user centric-model 
også skal gælde for disse områder på 
længere sigt. 
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”Opmærksomheden i streaming- og 
musikbranchen går på, hvad potentialet 
i streaming er på globalt plan”
Forsker Rasmus Rex Pedersen, RUC

”Jeg ville ønske, at en af de større tjene-
ster, Spotify eller Apple, ville stille deres 
data til rådighed for en undersøgelse”
Pladeselskabsdirektør Kristoffer Rom, Tambourhinoceros
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Lørdag den 2. maj samler Dansk Artist 
Forbund artister, major og indie-musik-
selskaber og branchefolk til en debat om 
streaming-økonomi og brugercentreret  
afregning.

• Hvad er fordele og ulemper ved den  
brugercentrerede model?

• Hvad er forskellen fra den nuværende 
”pro-rata” model?

• Hvad vil en ny afregningsmodel betyde 
for arbejdet med musikken?

Debatten er en del af SPOTs  ’Let’s Talk 
Data’ program og finder sted lørdag den 
2. maj kl. 11 – 13 som en del af SPOT+ 
programmet

I debatten deltager artister, branchefolk  
og både repræsentanter for både indie- 
selskaber og majorlabels. Moderator er  
jurist Jens Skov Thomsen.

Internationalt perspektiv

»Noget af det, streaming har gjort, er at 
åbne op for at tjene penge på indspillet 
musik på markeder, hvor man traditionelt 
har haft svært ved at tjene penge. Især i 
Kina og resten af Asien og til dels i Afrika. 
Man begynder at se, at de markeder rører 
på sig. Opmærksomheden i streaming- og 
musikbranchen går på, hvad potentialet  
i streaming er på globalt plan,« siger  
Rasmus Rex Pedersen.

Han henviser blandt andet til, at den in-
terne positionering på den globale scene 
fylder meget lige nu. For eksempel med 
joint venture-samarbejdet mellem Spotify 

og den kinesiske mastodont Tencent, og 
senest Tencents køb af 10 procent af Uni-
versal Music Group. 

»I den sammenhæng er spørgsmålet om 
afregningsmodel relativt lille. Det er no-
get, vi primært bekymrer os om i den 
vestlige verden på de mere etablerede 
streamingmarkeder,« siger Rasmus Rex Pe-
dersen.

Og dog. For hans norske forskerkollega 
Daniel Nordgård har et bud på, hvorfor de 
store drenge i branchen begynder at synes 
godt om user centric. 

»Det kan også tænkes, at den øgede in-
teresse for user centric hænger sammen 

med den store vækst i Kina, Indien og det 
øvrige Asien, som er nye markeder for 
streaming. Mange artister på disse marke-
der – i Indien eller Kina for eksempel – er 
ikke nødvendigvis en del af majorselska-
berne. På disse voksende markeder kan 
det være bedre for majorselskaberne at be-
nytte user centric end pro rata. Hvis den 
økonomiske fordeling er for top-tung, er 
det ikke sikkert, at vestlige artister vil få 
nok ud af det. Jeg har ikke forskning på 
det, men jeg hører dette tema, når jeg taler 
med folk, som tidligere helt afviste user 
centric,« siger Daniel Nordgård.

BRANCHEDEBAT OM BRUGERCENTRERET 
STREAMINGAFREGNING 2/5  PÅ SPOT

Streamingtjenesterne spiller en hovedrolle 
i musik-økonomien og både artister og 
branche har fokus på de indtægter som 
streaming generer.

I Dansk Artist Forbund handler op-
mærksomheden ikke kun om hvor meget 
der betales men også om fordelingen af 
pengene. Især den brugercentrerede afreg-
ning er interessant og bør undersøges  
nærmere, lyder det fra forbundets jurist 
Jens Skov Thomsen.

Som rådgiver for artister følger han ten-
denser i streamingforbruget og forsøg med 

andre afregningsmodeller. Han ser frem  
til at udforske danske og internationale 
erfaringer i den kommende branchedebat 
på SPOT:

»Der er en stor ’buzz’ om det her emne  
i branchen for tiden. Ikke mindst i lyset  
af Deezers forventede lancering af UCPS  
i Frankrig. I Dansk Artist Forbund er vi  
meget positive overfor den nye afregnings-
model, men ser også at der på nuværende 
tidspunkt mangler en klar økonomisk 
analyse med tal og erfaringer der dækker 
den danske branche. Der gisnes meget, 

men ingen ved endnu med sikkerhed, 
hvordan den brugercentreret model  
i praksis vil fordele pengene. Og ikke 
mindst hvad den vil betyde for måden, 
man arbejder med udgivelse af musik.« 

Ifølge Jens Skov Thomsen kan bruger-
centreret afregning give artisterne andre 
fordele end bare de rent økonomiske. 
»En direkte afregning kan både opleves 
mere retfærdig og måske betyde at der 
kommer et tættere bånd mellem artisten 
og hans eller hendes publikum.«

DAF:  FORDELE VED NY OG BRUGERCENTRERET 
ST REAMINGMODEL BØR UNDERSØGES

* Spotify og YouSee Musik er ikke vendt 
tilbage på henvendelser om interview til 
denne artikel.
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Nogle gange flyder bægeret over, så man 
bliver tvunget til at skride til handling. 
Sådan var det for musiker og sangskriver, 
Ulla Pihl, da hun efter møder med flere 
PR-bureauer fik at vide, at hendes nye 
solo projekt, ‘HunBjørn’, ville være svært  
at sælge: Hun havde både sin alder og sit 
køn imod sig.

»Det var super nedslående. De sagde li-
geud ’din musik er super god, men det er 
jo svært med dit køn og din alder’, for det 
var deres synspunkt. Danmark er et lille 
land, og der er meget fokus på det unge og 
upcoming - og jeg var i gang med at debu-
tere for anden gang, denne gang som 
soloartist. Det var en virkelig hård besked 
at få,« fortæller Ulla Pihl. 

Hun vidste, at hun havde lavet et or-
dentligt produkt, og alligevel virkede det 
som om, der var en usynlig mur, hun ikke 
kunne komme over. Og det havde ikke 
noget med musikkens kvalitet at gøre:

»Jeg vidste, at min musik var god. Det 
var indiepop, og det lød udenlandsk. Men 
jeg havde ingen fans endnu, og for at få 
det, skulle jeg have noget synlighed. Så jeg 
mødtes med flere PR-bureauer, og et af 
dem mente, at jeg ville få mere ud af en 
Facebookkampagne end 5 bloganmeldel-
ser fra danske medier. De tilbød mig en 

Facebookkampagne for 10.000 kr, så jeg 
kunne få nogle flere likes til min nystar-
tede Facebook-side.«

Og det var lige præcis den kommentar, 
der skulle til.

Do It Yourself

Ulla Pihls reaktion var, »det kan jeg da 
gøre selv!« Så hun gik i gang med at goog-
le, hvordan man sætter en Facebook kam-
pagne op for at få flere likes og mere tra-
fik ind på sin side – og reaktionen udeblev 
heller ikke. Uden at vide det slog hun en 
kolbøtte ind i den digitale verden med sin 
kampagne:

»Jeg lavede en Facebook- og Instagram-
annonce for min nye musikvideo uden at 
vide særlig meget om det. Nu skulle min 
musik ud i verden, og meget hurtigt fik 
jeg rigtig mange nye likes til min Face-
bookside fra alle verdensdele. Det gjorde 
da også, at den danske presse modtog min 
første single som ’HunBjørn’ rigtig godt. 
Men den streamede stadig ikke helt vildt, 
til trods for de mange likes. Hvorfor vidste 
jeg ikke, og nu blev jeg for alvor stædig og 
satte mig for at løse mysteriet,« forklarer 
Ulla Pihl.

Hun gennemtrævlede nettet ord for ord, 
lyttede til podcasts om digital markeds-

føring og brugen af sociale medier. Det 
blev et selvstudie, som gav pote både i  
forhold til ’HunBjørn’, men faktisk også  
i sådan en grad, at Ulla Pihl i dag under-
viser andre i, hvordan de kan markedsføre 
deres musik og opbygger et community  
af trofaste fans på sociale medier.

»Det endte med at vende hele mit syn 
på, hvad der er vigtigt i forhold til at byg-
ge en bæredygtig, musisk karriere op.  
Nu ser jeg alting i et helt andet perspektiv, 
hvor mine fans, og hvor dedikerede de  
er, er i centrum og ikke antallet af likes, 
streams eller hvor mange anmeldelser, jeg 
har fået. Kvalitet frem for kvantitet,« for-
tæller Ulla Pihl.

»Der er ikke nogen let genvej. Så er det 
i hvert fald til noget, der ikke er rigtigt 
hold i. Det tager tid at opbygge et forhold 
til dine følgere, så de går fra at være casual 
listeners til at være reelle fans, der virke-
lig støtter op om dig og køber dit merch,« 
siger Ulla Pihl og tilføjer, at det er en an-
den pointe: Det er vigtigere med 100 dedi-
kerede fans end 2000 upersonlige. Og ved 
brug af annoncering og strategier indenfor 
digital markedsføring kan man godt frem-
skynde processen.

»Da først jeg begyndte at forstå psyko-
logien bag, hvordan man skaber fans,  

SKAB RELATION TIL DIT PUBLIKUM:

EN NEDSLÅENDE BESKED FRA PR-BUREAUET FIK ULLA PIHL TIL SELV AT  

TRÆKKE I ARBEJDSTØJET OG LÆRE DIGITAL MARKEDSFØRING FRA BUNDEN. 

MUSIKKEN SKULLE UD I VERDEN. UNDER NAVNET ‘HUNBJØRN’ HAR HUN 

I DAG SKABT EN TROFAST PUBLIKUMSSKARE MED DEDIKEREDE FANS.

A F  K A T.  S E K J Æ R

Kontakt  content

 og  connection
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begyndte jeg at få kontakt til mennesker 
rundt om i verden, der syntes, at mit ind-
hold var rigtig godt,« forklarer Ulla Pihl 
og uddyber, at hun tidligere havde følt,  
at hun spammede folk – og det føltes  
ubehageligt.

Men så begyndte der at ske noget: I ste-
det for at det var Ulla Pihl, der kontaktede 
verden, begyndte verden nu at kontakte 
hende. Fans begyndte at skrive til hende – 
og hun svarede tilbage. På den måde var 
der skabt en personlig kontakt – en ægte, 
social interaktion på et socialt medie:

»Det betyder helt vildt meget for mig. 
Jeg oplever for eksempel, at der er menne-
sker, der lytter, som kan mine tekster 
udenad. Og for nylig var der en fyr fra 
Tyskland, der sendte et billede til mig, 
hvor han stod med min nye vinyl i hæn-
derne, iført handsker. Han har købt alt, 
hvad jeg har udgivet, og alene på grund  
af ham har jeg tjent, hvad der svarer til 
20.000 streams. Folk skriver og spørger: 
’Kommer der ikke snart en ny sang?’«

Ved hele tiden at have løbende kontakt 
og ved kontinuerligt at lægge ting op,  
holder Ulla Pihl sit publikum ‘varmt’:

»Jeg har skabt et fællesskab, og jeg ved, 
hvad jeg skal dele. Jeg kan se, hvilke ty-
per, der kan lide min musik. Det, synes 
jeg, er fedt: Jeg skal ikke være noget andet 
end det, jeg er.«

En vigtig pointe er, at mens andre kan 
lære dig, hvordan for eksempel Facebooks 
algoritmer virker, så er der ikke andre end 
dig, der kan lære dig at være den, du er.

Giv, giv, giv – og spørg pænt

En tommelfingerregel er at man skal give 
tre gange, før man beder om noget. Og 
når man spørger, skal man gøre det på en 
venlig og sympatisk måde, fortæller Ulla 
Pihl:

»Jeg arbejder meget med at give og få 
det til at handle om min modtager og 
ikke mig, hvis jeg kan.«

Selv har Ulla Pihl givet sin musik til 
gratis download, men man kan også give 
billeder, videoer, indblik i arbejdsproces-
sen eller man kan spørge sine følgere om 
ting, så de føler, de har indflydelse på det, 
man laver. Det handler om at dele og for-
søge at få sine følgere til at interagere 
mest muligt med én.

Ordentligt indhold gør hele forskellen

»Sociale medier er ikke skabt til at være 
reklamesøjler for kunstnere. Det er dér, vi 
kunstnere tit går galt i byen. Det er ikke 
specielt interessant at følge en kunstner, 
som deler det ene link efter det andet med 
deres bedrifter. Det er til gengæld meget 
mere spændende at høre dem fortælle om 
processen bag en sang,« forklarer Ulla 
Pihl. 

Sjusk, copy-paste og larm er der masser 
af i forvejen. Det tager fokus fra det, man 
som kunstner i virkeligheden vil, nemlig 
vise sin kunst. Derfor skal indholdet være 
ordentligt:

»Det er  vigtigt at man har godt con-
tent. Ens person er også ens brand, og 
man skal ikke være noget andet end det, 
man er. Det behøver bestemt ikke at være 
dyre musikvideoer. Faktisk virker det, du 
selv har skudt med mobilen, oftest bedre. 

Men man skal heller ikke lægge ting op 
bare for at være synlig,« siger Ulla Pihl, 
der selv bedst kan lide at lave sit indhold 
på forhånd:

»Det, der virker for mig, er at planlægge 
noget, for så er det ikke stressende. Og når 
man ved, det er godt lavet, er det ikke 
ubehageligt at lægge det ud og det behø-
ver ikke ske i nuet.«

Men hvor meget skal man lægge ud for 
at være synlig og vedkommende på socia-
le medier? Ifølge Ulla Pihl er det ikke så 
vigtigt, hvor tit man gør det, bare man gør 
det kontinuerligt:

»Man må bare gå i gang, og så må man 
finde ud af, hvad man magter. Det, der i 
starten er uoverskueligt, bliver nemmere 
med tiden. Og hvis man kan dreje det til 
at være en del af den kreative proces, kan 
det faktisk være rigtig sjovt.«

KOM PÅ KURSUS HOS DAF 
MED ULLA PIHL
Byg en fanbase med SoMe-annoncering 

6 + 13. maj kl. 10 – 15 

Se mere på www.artisten.dk/Brug-DAF/kurser

Foto: Pressefoto
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Sara Mouritzen står bag podcasten ”Musi-
kerLiv”, hvor musikere fortæller om deres 
liv, arbejde og tanker om tilværelsen som 
musiker. Hun er trommeslager og studerer 
på Det Jyske Musikkonservatorium i År-
hus. Men hvor uddannelsen har givet et 
teoretisk grundlag og en praktisk skoling, 
manglede Sara Mouritzen inspiration og 
viden om det musikerliv, der ventede efter 
skolen. Derfor satte hun sig for at under-
søge, hvordan andres arbejds- og privatliv 
så ud, når de kastede sig ud i livet som 
professionelle musikere:

»Jeg bliver færdig på min bachelor til 
sommer, og jeg ville gerne vide mere om, 
hvordan man kommer til at have det, når 

man får et liv som udøvende musiker,« 
fortæller Sara Mouritzen og tilføjer, at 
hendes podcast selvfølgelig handler om  
arbejdslivet, men også om alle følelserne 
og tankerne om det:

»Udadtil ser det så nemt ud, men når 
man har snakket sammen, finder jeg ud 
af, at selvom jeg er studerende tromme-
slager, så er det de samme tanker, jeg går 
med. For mig handler det om at afsøge 

den drøm, jeg har og få indblik i, hvordan 
det er i virkeligheden.«

Hun fortæller, at hun altid har søgt in-
spiration hos folk, hun kender og ser op 
til, og med podcasten har hun både mulig-
hed for selv at få viden men også for at 
dele den med andre. Derudover giver pod-
casten hende mulighed for at indtage en 
anden rolle, når hun snakker med kolle-
gaer – rammen er en anden, og hun kan 
bestemme, hvad de skal tale om:

»Jeg kan godt lide den der blanding af 
at dele og samtidig få en anden observati-
on af ting. Og så kan jeg godt lide at være 
en af dem, der deler ud af det. Mit ud-
gangspunkt har været, at jeg gerne vil 

vide, hvad der er på den anden side af 
skole livet – altså mødet med virkelig-
heden.«

Koda koster

Et af de meget håndgribelige møder med 
virkeligheden er mødet med Koda. For 
Sara Mouritzen er det nemlig både vigtigt 
og fagligt relevant at have musik med i 
sine podcasts. Og vil man bruge musik, 

kræver det jo som bekendt, at man betaler 
koda-penge. Dem betaler Sara Mouritzen 
med glæde, problemet er bare, at udgifter-
ne lige nu ikke står mål med indtægterne 
af podcasten - for der er nemlig ikke no-
gen indtil videre:

»Lige nu ved jeg ikke, om jeg kan have 
musik med fremover. Den økonomiske 
del er en kæmpe udfordring. Jeg vil jo 
også have, at der skal betales koda, for det 
er det, der er vores grundlag som musike-
re. Og det er jeg stolt over selv at bidrage 
til. Jeg har været i kontakt med Podimo 
(podcast-platform, red.), og hvis der kunne 
komme udgivelseskanaler med nogle faste 

aftaler, kunne det være en mulighed for 
mig. Det er jeg ved at undersøge,« forkla-
rer Sara Mouritzen.

På spørgsmålet om hvor svært det er at 
optage, klippe og redigere, svarer Sara 
Mouritzen, at det med de værktøjer, der er 
i dag, ikke er svært. De er brugervenlige, 
og som sådan ret nemme at gå til. Første 
sæson var en læringsproces i forhold til 
lydkvaliteten, men til anden sæson har 

PODCAST ER BLEVET MAINSTREAM. DET KRÆVER HVERKEN TEKNISK SNILDE ELLER 

KURSER I INTERVIEWTEKNIK AT LAVE VEDKOMMENDE PODCAST. LIGE NU ER DER EN 

UNDERSKOV AF NICHE-PODCASTS LAVET AF FOLK, DER HAR SÅ MEGET PÅ HJERTE, 

AT DE VIL DELE DET MED VERDENEN. ARTISTEN HAR MØDT TO ARTISTER, DER HVER 

ISÆR SKABER FAGLIGE PODCASTS OG SPURGT DEM, HVORFOR DE GØR DET.

A F  K A T .  S E K J Æ R  

KAST DIG UD I  ÆTEREN
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K AST DIG U D I  ÆT ER EN
“Jeg får aflivet 
fordomme om, hvad 
der bag rampelyset 
i musikbranchen.”
Sara Mouritzen
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Sara Mouritzen lånt udstyr, der skal sikre 
god lyd.

Podcast-formatet er frit

Den største udfordring for hende er at ind-
tage en værts- og interviewerrolle. Der har 
hun måttet læne sig op ad andres faglig-
hed og få sparring af en ven, som læser til 
journalist. Og så er det heller ikke værre – 
for en podcast må gerne være noget andet 
end et radioprogram og have sit helt eget 
format. Det har Sara Mouritzen opdaget; 
med en podcast som afsæt, kan hun føre 
samtalen hen på lige præcis dét, hun fin-
der mest interessant:

»Jeg synes, det er rigtig fedt, at det er 
mig, der sætter rammen. Det er mig, der 
guider samtalen. Det gør man ikke med 
sine venner, når man bare sidder og snak-
ker sammen. Her vil jeg gerne tale om de 
ting, der optager mig indenfor musik.«

For the record

Det bedste ved at lave podcast er de guld-
korn, der gemmer sig på optagelsen, for-
tæller Sara Mouritzen:

»Jeg er blevet overrasket over, at det på-
virker mig ret stærkt at sidde og klippe og 
lytte på de her optagelser. Der er altid 
nogle guldkorn. Det har afstresset mig  
meget at finde ud af, at der er rigtig man-
ge forskellige ting i spil. At nogle af de her 
fortællinger er tilfældigheder, der opstår  
i ens liv. Jeg får aflivet fordomme om, 
hvad der sker bag rampelyset i musik-
branchen.«

Sara Mouritzen fokuserer mere på mu-
sikernes følelser og på deres liv end på de-
res tekniske kunnen rent musikalsk, for-
klarer hun. Hun taler med sine forbilleder 
om, at de også er usikre på, hvad livet 
bringer – og det er en vigtig lektie, fortæl-
ler hun:

»Det prøver jeg at klippe sammen,  
så man kan fortælle, at de her musikere  
giver slip på sig selv. Det har jeg også 
tænkt på i forhold til vores samfund, hvor 
alt har et program og en struktur. De her 
samtaler kan inspirere til at give slip – 
ikke kun musikere men alle, der lytter til 
podcasten.«

Podcast fortæller gøglernes historie

Hvor det for Sara Mouritzen var en per-
sonlige nysgerrighed og undren, der satte 
skub i arbejdet med en faglig podcast, var 
det en fælles iagttagelse og bekymring, der 
var afsættet for podcasten ’Gøglerliv’, som 
blandt andre gøgleren Mogens »Mugge« 
Petersen står bag. Med omkring 30 års  
erfaring som indehaver af ØgleGøglerne 
indså han, sammen med nogle kollegaer, 
at deres fag var truet:

»Jeg har lavet et af podcast-afsnittene, 
som er en del af en serie. Det gjorde vi, 
fordi vi syntes, at vores branche trængte 

til et samlet løft. Vi ville gerne udbrede vi-
den internt for kollegaerne men selvfølge-
lig også gerne for andre, der kunne have 
interesse for det. Vi ønskede at se hvilke 
faglige fællestræk vi har med hinanden.  
Vi kom ind i branchen på en anden måde, 
end man gør i dag, hvor man går på skoler 
og tager lange uddannelser. For mange af 
os er gøgl eller artisteri startet som en  
del af et eventyr, hvor man for sjov er be-
gyndt at optræde på gaden. Så har man 
fået smag for det, og så er det blevet ens 
levevej,« forklarer Mugge.

Han er som gøgler en del af en gruppe, 
der kalder sig Jegindø-gruppen. Den starte-
de tilbage i 2009, hvor 8 kollegaer mødtes, 
heriblandt gøglere, artister, klovne og tryl-
lekunstnere på Jegindø for at dele faglige 
erfaringer og diskutere fremtiden for deres 
fag som helhed, fortæller Mugge:

»Om dagen var vi på gulvet og viste 
hinanden vores forestillinger. Vi splittede 
dem ad og diskuterede dem. Det var me-
get inspirerende. Aftenerne brugte vi på at 
diskutere vores branche, blandt andet ge-
nerationsskiftet. Vi kunne se, at der kom-
mer færre af vores slags. Det, syntes vi, 
dels ville være et kulturtab og men også et 
tab for scenekunstbranchen som helhed.«

Derfor skabte Jegindø-gruppen først en 
række festivaler, og med tiden fulgte så en 
podcast. Det var idémanden bag Jegindø-
gruppen Henrik Rasmussen, også kendt 
som Klovnen Tapé, der tog initiativet til 
podcasten. Den skulle gøre opmærksom 
på branchen og dele de gode historier, der 
findes i den. I modsætning til en festival 
er en podcast tilgængelig on demand – når 
som helst og hvor som helst. 

”Hvis du bare har en lille 
smule nysgerrighed i dig, 
kan du få nogle rigtig gode 
historier frem hos andre.”
Mogens "Mugge" Petersen



Podcasten har den tid, der er brug for

Podcasten har vist sig at være en gave  
for alle involverede, fordi den fortæller 
væsentlige historier, som ellers ville være  
forblevet ufortalte. Og det at dele de gode 
og faglige historier, har faktisk givet et 
større fællesskab, forklarer Mugge:

»Det handler meget om, hvordan vi 
kom ind i branchen, men også hvad man 
har gjort for at forbedre sig. Hvis du bare 
har en lille smule nysgerrighed i dig, kan 
du få nogle rigtig gode historier frem hos 
andre. Der er så mange spændende men-
nesker i det her fag og nogle unikke histo-
rier,« siger han og tilføjer, at man som in-
terviewer er drevet af nysgerrighed, og at 
det derfor kan være svært at holde sig selv 
helt udenfor. Men det gør ikke noget, når 
det er en podcast:

»Det er en samtale mellem to menne-
sker, der har en fælles passion. Og en fæl-
les erfaringsramme.«

På spørgsmålet om hvad podcast som me-
die kan helt særligt, svarer Mugge uden 
tøven, at podcasten har ro og tid:

»Jeg laver mange interviews, og der er jo 
aldrig tid nok. Dér kan podcasten noget 
andet, fordi den, der bliver interviewet, 
har tiden til at fordybe sig. Fortæl endelig 
historien færdig – så kan man altid redige-
re en lille smule. Mange af vores afsnit har 
været et langt take.«

 
Det bedste råd, han kan give til potentielle 
podcastere, er, at de skal kaste sig ud i det:

»Gør det. Kom i gang. Det er interes-
sant, og det er spændende. Du får nogle 
gode historier.«

LYT 
MED

MusikerLiv: www.saramouritzen.com/podcast-musikerliv

Gøglerliv: http://goglerforum.dk/
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KURSER 2020
Brug forårets kurser til at få et kreativt boost 
eller afprøve nye arbejdsmetoder. 

BYG EN FANBASE 
MED SoMe 

ANNONCERING 
6 + 13 maj

FÅ STYR 
PÅ SKATTE-

FRADRAG 
23. marts

MARKEDSFØRING 
& BRANDING FOR 

FYSISKE ARTISTER 
14. maj

LOGIC FOR 
BEGYNDERE & 

LET ØVEDE 
19. marts + 2. april 

RECORD 
& EDIT I 

22. april

BLIV SKARPERE 
PÅ DIN HISTORIE

18. marts  
Gå-hjem-møde 

INSTAGRAM FOR 
NYBEGYNDERE

2. april



2020

Info og tilmelding
www.artisten.dk

VOCAL RIVER 
MED RHIANNON 

16. + 17. + 18. juni
Weekendkursus

R’N’B STYLING MED 
MONIQUE THOMAS (US) 

18. + 19. april 
Weekendkursus 

RECORD 
& EDIT II 

12. maj
SUNDHED: 
SKIFTENDE 

ARBEJDSTIDER 
26. maj

Gå-hjem-møde

FUNDRAISING 
10. + 24. marts

NETVÆRKSSALON: 
FORFØLG DINE DRØMME 

NETVÆRKSSALON
4. marts + 11. marts

REGNSKABS-
LABORATORIET

9. marts  

INSTAGRAM 
FOR ØVEDE

15. april 
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Den dramatiske effekt af et skud eller 
skinnende fægtevåben er svær at overgå. 
Men det har en pris at arbejde med våben 
på scenen. Det kan kræve tålmodighed at 
få papir på de far lige rekvisitter, uanset 
om det gælder en lille start pistol i cirkus 
eller et langt sværd til en historisk optræ-
den. 

Politiet giver ikke automatisk lov

Artister, der arbejder med våben på sce-
nen, skal være dækket ind med våben-
tilladelser, der omfatter brug, opbevaring 
og transport af udstyret. Men det er ikke 
altid nemt at få grønt lys fra Politiet, for-
klarer advokat Nathalie Rothe, Dansk  
Artist Forbund. Problemerne opstår ofte, 
når en tilladelse skal forlænges: 

»Vi får løbende henvendelser fra scene-
kunstnere, der har problemer med at få 
deres tilladelse fornyet for de våben, de 
bruger i forestillinger eller shows.«

Våbentilladelser forlænges ikke automa-
tisk, forklarer Nathalie Rothe. Det kan vir-
ke som en formssag for en erfaren artist, 
men Politiet kan afvise at give en våbentil-
ladelse med henvisning til manglende do-
kumentation, 

 »Praksis er strammet de seneste år, og 
det gør det mere besværligt for artisterne. 
Politiet kræver mere dokumentation, og 
jeg kan godt forstå, at det kommer bag på 
de fleste, at der skal indsendes så meget 
materiale for at få forlænget en eksisteren-
de tilladelse.«
 

Beskriv dit arbejde

For at der ikke skal være tvivl om, at man 
arbejder professionelt, anbefaler Nathalie 
Rothe, at man indsender så meget doku-
mentation som muligt.

»Det er vigtigt, at man indsender fakta 
om sit arbejde, og hvordan man opbevarer 
sine våben før, under og efter en optræden 

f.eks. med billeder. Hvis man også sender 
en erklæring fra arrangøren eller teatret, 
så er man godt på vej.« 

 
Gode råd til dokumentation 

• Beskriv dit arbejde og din forestilling  
eller show

• Dokumentér at du bruger udstyret som 
erhverv,  f.eks. erklæring fra teater eller 
arrangør

• Vis hvordan du opbevarer dine våben
• Vis hvordan du håndterer dem til og fra 

jobbet
 
 

Få hjælp til din sag

Hvis din ansøgning ikke går igennem hos 
Politiet, kan du kontakte Dansk Artist  
Forbund og få hjælp hos advokat Nathalie 
Rothe.

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

 TJE K 
PA PI R  PÅ   
    DI T 
VÅBE N
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE
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Marie Key
Tænker På Os To
Sony Music
     

Nye Mennesker
Metroen
DME
     

Julie
Walk With Me
JIBB
 

Esben Kronborg
Esben Kronborg
Egen udgivelse
     

Martin Jensen,  
Malte Ebert
I Could Get Used To This
disco:wax
     

Fantasillion
Fantasillionaire
Egen udgivelse
     

Anne Katrine Tove
Lad os ta´ de næste 
skridt 
ByAKTmusik
     

Trentemøller
Obverse
In My Room
     

Søren Huss
Sort og hvid til evig tid
Universal
     

Mona Larsen
Magi i luften
Vilhelm
     
   

Nikolaj Christensen
Pilot
People'sPress
     

Majbritte Ulrikkeholm
24 digte til min elskede
Historia
     

HunBjørn
Next Summer
All We Are Records
     

Electric Guitars
All I Want For Christmas 
... Is An Electric Guitar
SPV
     

Jacob Haugaard
Jacobs Julesang  
(feat. Kirkegaarden)
Kirkegaardens
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Freja Kirk
Pussyfied
disco:wax/
One Seven Music
     

AV AV AV
No Statues
The Bank/Space Weather
     

Jasmin Gabay
Ringing The Bells Of My 
Heart
Music Made

Sunx
Caress
Eget selskab
     

Where Did Nora Go
Womb Of Life
Celebration Records
     
   

HunBjørn
Keep Breathing
All We Are Records
 
   

School Of X
Destiny
Tambourhinoceros
     

Nye Mennesker
Man Kan Sige
DME
     

MØ
Walshy Fire Presents: 
MMMMØ - The Mix
Sony Music
     

Klumpen & Raske Penge
Livet
Raske Plader
     

Sanne Graulund & 
Peter Danstrup
Sange fra bladet
Dansk Sang
  

Nicklas Sahl
Four Walls
Warner Music
     
    

MOZAÍK
In Love Again
GL Music
     
   

Salka
Things
Blikflak
     
   

Katharina & Raven 
Chant
The Journey
Katharina & Raven 
Chant

Pretty Maids
Undress Your Madness
Frontiers Records
 
     

Drew
Brutal
Warner Music
     

Julie M
Egotripper
MLRecords
     
   

MOZAÍK
Handle It Better
GL Music
     
   

Kira Skov
I nat blir vi gamle
Stunt Records/
Sundance Music 
     
   



UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

ARTISTEN   202028

Bryan Rice feat. Det 
Danske Drengekor
Ønsketid 
BRec

Onkel Reje
Onkel Rejes Heavyband
Crunchy Frog 
Soundtracks

Anne Linnet
Og jeg - elsker
Linnet Songs
     

Salka
Station
Blikflak
     

Johan Kolstrup
Kærlighed
No Angle Records
 

Medina
Større End Os
Universal
 

Electric Guitars
10 Songs 10 Cities
Mighty Music
 

Østkyst Hustlers
Titusind Timer
Mermaid Records
     

Mads Langer
Monsters In My Mind
Freedom Is A State Of 
Mind

Annika Aakjær
Jeg Ved
Annikamania Made 
Music

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

Benyt dit PlusKort, og få  
rabat på næsten alt 
– besøg pluskort.dk

PlusMagasiner. 

Tag et afbræk fra hverdagen, og nyd  

en hyggestund med underholdning  

fra ugeblade og magasiner. 

Særpris

PlusElektronik. 

Spar penge på din næste iPhone,  

iPad, Mac eller en af de andre  

lækre produkter i alle 21 butikker 

og online. 

3-10 %

PlusHotel.    

Nyd en overnatning inkl. morgenbuffet 

på et af Comwells 14 hoteller i weeken-

der og udvalgte ferieperioder.

20 % 

PlusBil. 
Forlæng bilens levetid med en  

rustbehandling fra MERCASOL,  

som er Nordens største rust- 

beskyttelseskæde. 

15 % 

PlusAbonnement.    

Få et helt unikt tilbud på mobil- 

abonnementer og trådløst internet 

hos OiSTER – helt uden binding. 

Særpris

PlusSyn. 
Synoptik kan sikre dig et skarp syn på 

alt det, du ikke vil gå glip af. Benyt alle 

Synoptiks tilbud, og få samtidig rabat 

med dit PlusKort. 

10 % De
r t

ag
es

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ry

kf
ej

l o
g 

æ
nd

re
de

 ra
ba

ta
fta

le
r. L

æ
s v

ilk
år

 o
g 

be
tin

ge
lse

r f
or

 ra
ba

ta
fta

le
rn

e 
på

 p
lu

sk
or

t.d
k

73562_pluskort_ann_210x297mm_DAF_T1.indd   1 17/01/2020   12.37



ARTISTEN   202030

PER FORME R  VI N D ER SKATTESAG 
O M FR ADRAG FOR UNDERSKU D

Performer Gudrun Holck har et opråb til Skatteministeriet: 

»Gør forholdene for iværksættere bedre! 
Vi har brug for et skattecenter med 
medarbejdere der er specialister i at 
arbejde med borgere og iværksættere  
der har et sammensat arbejdsliv.«
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S, 2019 - Valdis Jansons.
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Alt tegnede lyst og godt, da Gudrun 
Holck, musiker, komponist og performer 
tilbage i 2010 forberedte flere koncertpro-
jekter i Syrien og Mali. Samarbejdet med 
det danske kulturinstitut i Damaskus gik 
planmæssigt, men da der pludselig udbrød 
borgerkrig i Syrien, måtte koncerterne af-
lyses med kort varsel. Det samme skete ef-
terfølgende for projekterne i Mali, hvor 
der opstod uroligheder. 

De bratte aflysninger betød et større un-
derskud i Gudruns virksomhed. Men til 
hendes store overraskelse ville SKAT hver-
ken anerkende hendes kunstneriske firma 
som virksomhed eller retten til at trække 
underskuddet fra i skat. Selvom økonomi-
en rettede sig igen og virksomheden siden 
2015 har givet større overskud end budget-
teret, fastholdt SKAT afvisningen. Heller 
ikke de mange bilag, opgørelser og doku-
mentation som blev indsendt, ændrede på 
afgørelsen.  
Derfor så Gudrun ingen anden udvej end, 
i samråd med i hendes advokat, at lægge 
sag an mod SKAT. 

»Jeg ønskede en afgørelse som både jeg 
og andre i samme situation kan få gavn af. 
Der bliver flere og flere af os, der har sam-
mensatte indtægter og det krænker det 
min retsfølelse, at systemet mistror os og 
holder fast i en forældet opfattelse af nuti-
dens arbejdsliv,« forklarer Gudrun.
 

Flere år med klage og anke

Gudrun har kæmpet med skattesagen  
siden 2013 og den lange vej er gået over 
skiftende sagsbehandlere i SKAT og der-
med skiftende konklusioner om hendes 
virksomhed og skatteregnskab. Forløbet 
har krævet omfattende dokumentation,  

bilag og ikke mindst masser af konstruk-
tiv stædighed.

»Hos SKAT bliver jeg ustandseligt mødt 
med mistro fordi mit arbejdsliv ikke kan 
kategoriseres som enten lønmodtager eller 
selvstændig. Det er enormt ressourcekræ-
vende som iværksætter og jeg har mistet 
arbejdstid og brugt timer på at forklare og 
dokumentere,« fortæller Gudrun. 
 

Rigtigt skatteregnskab

Efter 6 år og en klage til SKAT samt en 
anke til Landsskatteretten fik Gudrun en-
delig medhold. Hun har nu rettens ord for, 
at det oprindelige skatteregnskab var helt 
korrekt. 
 
Landsskatteretten gav Gudrun Holck med-
hold i
• Hendes virksomhed skal ses om erhverv 

af SKAT
• Der var ekstraordinære omstændigheder 

i 2010-12
• Omstændighederne betyder, at virksom-

hedens underskud fra 2010–12 kan fra-
trækkes i anden personlig indkomst     

 

Kritik af SKAT for behandlingen af kunstnere

Undervejs i det lange forløb har Dansk  
Artist Forbund bistået hjulpet Gudrun, 
men hun har først og fremmest fået hjælp 
af advokat Gitte Skouby, ekspert i skatte-
ret. Gitte Skouby er meget tilfreds med 
rettens afgørelse, der fastslår, at Skattefor-
valtningen skal tage individuelle hensyn. 
Men hun udtrykker en skarp kritik over-
for SKATs behandling af eksperimenteren-
de kunstnere:

»Sagen er et eksempel på, hvorledes 
skatteadministrationen i strid med praksis 

og med forskellige argumenter, der varie-
rer over tid, behandler eksperimenterende 
kunstnere for at hindre, at de får fradrag 
for veldokumenterede driftsudgifter. Ret-
ten fastslår, at Skatteforvaltningen skal 
tage individuelle hensyn og, at den ikke 
kan afvise underskudsmodregning i anden 
indkomst, blot fordi der har været under-
skud i virksomheden i 3 år.« 

Afgørelse kan hjælpe flere kunstnere

Dansk Artist Forbund er der også tilfreds-
hed med afgørelsen, som ifølge sekretari-
atschef Thomas Gisselmann Søemod kan 
bane vejen for andre kunstnere.

»Mange artister gør et stort og seriøst 
stykke arbejde for at sætte koncerter op, 
og det er afgørende, at skattevæsenet aner-
kender den virksomhed og giver de sam-
me skattemæssige vilkår som andre er-
hverv. Vi er meget tilfredse med, at vi har 
kunnet hjælpe en artist og tilmed fået en 
afgørelse, som kan hjælpe andre kunstne-
re fremadrettet.«

Læs mere om selve sagen og afgørelsen på 
www.artisten.dk/rådgivning

 

PE R FO R MER VI N D ER S KAT T E SAG 
OM FRAD RAG FO R UND ERSKUD

GUDRUN HOLCK er sanger, performer & 
sangskriver, kreativ iværksætter, coach 
og underviser. Direktør i plade- og  
produktionsselskabet MUSIC IS THE 
WEAPON. Hendes virke er et mix af  
arbejde som sanger, performer og  
skabende kunstner samt kreativ 
konceptudvikling og undervisning.

EFTER MANGE ÅRS UENIGHED MED SKAT HAR SANGER OG PERFORMER GUDRUN HOLCK FÅET 

ANERKENDT SIN VIRKSOMHED OG RET TIL UNDERSKUDSFRADRAG AF LANDSSKATTERETTEN. 
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Hvis du overvejer at få et barn eller måske 
allerede venter et, så tænker du nok også 
på dine barselsvilkår. Ved du allerede nu, 
hvordan du kan finansiere barselsperio-
den? Selvom du har ret til en orlovsperio-
de, følger der ikke automatisk penge med. 
Retten til barselsdagpenge hænger sam-
men med dine arbejdsaktiviteter, og sær-
ligt artister kan nogle gange få problemer 
med finansieringen af en barselsperiode. 
Vi anbefaler, at du på forhånd undersøger 
hvilke krav, du skal leve op til og løbende 
samler dokumentation for dit arbejde. 

Hvis du er på vej på barsel så tjek disse 
gode råd. De er baseret på typiske spørgs-
mål som Dansk Artist Forbund får i den 
daglige rådgivning.
 

Orlovsperioden er jeres 

I udgangspunktet har et forældrepar til-
sammen ret til 52 ugers orlov i forbindelse 
med en fødsel. Ugerne fungerer som en 
slags ’klippekort’, hvor der er fleksible 
muligheder for at et forældrepar skiftes til 
at holde orlov eller holde den samtidig. 

Fleksibiliteten er dog afhængig af, at 

man er i arbejde eller er ledig, når man 
går på barsel. Perioden dækker ret til gra-
viditetsorlov 4 uger før forventet fødsel, 
fars ret til orlov 2 uger efter fødslen, 14 
ugers barselsorlov efterfulgt af 32 ugers 
forældreorlov. Orloven kan under særlige 
betingelser også forlænges og udskydes. 
Alle forældre har ret til at holde orlov, 
men der følger ikke automatisk økonomi 
med. 

Barselsdagpenge hænger sammen 

med dit arbejde

For at få ret til barselsdagpenge skal du 
opfylde nogle krav i forhold til arbejds-
aktiviteter i tiden før barslen og op til  
den dag, orloven starter. Som ’freelance’-
beskæftiget kan du ikke vide dig sikker på 
barselsdagpengene, før orlovsperioden be-
gynder. Men du kan i god tid sætte dig ind 
i reglerne og arbejde på at opfylde krave-
ne, så du er mere sikker på at kunne få 
barselsdagpenge. 

Passer du ind i barselsloven?

Kravene til at få barselsdagpenge er for-

skellige alt efter, om du er lønmodtager, 
selvstændig erhvervsdrivende eller ledig. 
’Honorarmodtager’ ikke er en kategori i 
forhold til barselsreglerne – kun i forhold 
til SKAT. Derfor bør især honorarmodtage-
re i god til undersøge, hvad det kræver at 
få ret til barselsdagpenge. Det kan bestå  
i, at man i god tid indretter sig, så man 
passer bedre ind i én af de kategorier, som 
barselsloven har. Har man ben i flere lejre 
fx både er lønmodtager og selvstændig, 
står man ofte ret dårligt i forhold til bar-
selsdagpenge. 

Barsel for selvstændige

Selvstændigt erhvervsdrivende har også 
ret til barselsdagpenge, hvis de opfylder 
det særlige beskæftigelseskrav. Det gør  
de fleste selvstændige. Det kan for nogle 
selvstændige være en god idé at tegne den 
statslige sygeforsikring hos Udbetaling 
Danmark. Den dækker også barsel og fun-
gerer som en slags tillægsforsikring til de 
almindelige regler. Har man en arbejds-
fortjeneste i virksomheden under ca. kr. 
229.000,- årligt, bør man tegne forsikrin-

A F  D O R T H E  K O R F I T Z E N ,  arbejdsmarkedskonsulent

SK AL DU 
SNART H A’ 
BAR N ?
BARSEL KAN KRÆVE EKSTRA DOKUMENTATION AF ARTISTER M/K UDEN 

FULDTIDSJOB. JO FØR DU FÅR STYR PÅ REGLER OG RETTIGHEDER 

OMKRING DIN BARSEL, JO BEDRE. 
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gen, så snart man ved, at man skal have 
barn. Den sikrer en barselsydelse på mini-
mum 2/3 af en normal barselsdagpenge-
sats. HUSK at der ikke indeholdes skat af 
de barselsdagpenge, man får udbetalt som 
selvstændig.
 

Tjek om der er barsel i din kontrakt

Du kan forhandle barselsvilkår, når du 
indgår forskellige arbejdskontrakter, fx 
løn under barsel i en periode. Arbejdsgive-
re har som oftest ret til refusion af en del 
af den løn, de udbetaler, så udgiften behø-
ver ikke at blive så stor for arbejdsgiver.  
Tjek om der allerede står noget om bar-
selsvilkår i dine kontrakter, som du ikke 
har bemærket. Hvis der står, at din ansæt-
telse er omfattet af en overenskomst, så 
tjek overenskomsten for barselsvilkår. 
Mange har rettigheder, som de bare ikke 
selv er klar over. Kontakt DAF hvis du er  
i tvivl eller har svært ved at finde rundt  
i det.
 

Ledig og på barsel

Er du ledig og modtager dagpenge fra en 

a-kasse, har du også ret til barselsdagpen-
ge af samme størrelse. Det kræver blot, at 
du giver din a-kasse besked om, hvornår 
orloven starter. Ulempen ved at være på 
barsel som ledig er, at du mister noget 
fleksibilitet i orlovsperioden og ikke kan 
udskyde dele af din orlov. 

Er du på vej på barsel og er sådan én, 
der normalt har nogle perioder, hvor du 
ikke arbejder men i øvrigt klarer dig selv 
uden at melde dig ledig, det vil sige lever 
af det, du tjente på dit sidste job i ledige 
perioder, så lad vær med det op til din bar-
sel. Meld dig ledig i de perioder, hvor der 
ikke er fuldtidsarbejde, hvis du ellers er 
medlem af en a-kasse og har dagpengeret. 
Særligt hen imod orlovens begyndelse 
skal du være opmærksom på dette. Du 
skal være ansat på den første dag i din or-
lov eller dagen før – eller være ledigmeldt 

på det tidspunkt – for at kunne komme 
ind i retten til barselsdagpenge. 

Dokumenter alt dit arbejde

Det vigtigste råd er forberedelse og doku-
mentation. Dokumentér alt arbejde, ar-
bejdsperioder og indtægt med kontrakter, 
lønsedler, årsregnskab, korrekt indberet-
ning til SKAT m.m. minimum fra det øje-
blik, hvor du ved, du venter barn men ger-
ne før (eller bare altid!). Det er supervan-
skeligt og meget stressende for de fleste  
at rette op på mangelfuld dokumentation 
eller indberetning af arbejde og indtægt, 
hvis retten til barselsdagpenge ikke er 
afklaret, når først barnet er kommet, og 
man ikke ved, hvor økonomien i barsels-
perioden ender. Vanskelige sager kan tage 
flere måneder at få afklaret.
 

DAFS GODE RÅD 
TIL ARTISTER 
PÅ VEJ PÅ BARSEL

FAKTA om barsel 

Udbetaling Danmark er myndigheden på barselsområdet. De kan kontaktes på tlf.: 70128064.  
Dansk Artist Forbund yder individuel hjælp til medlemmers barselssager, kontakt 
Dorthe Korfitzen dk@artisten.dk. De vigtigste regler om barsel findes på borger.dk 
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt  
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Som artisternes formand har Lena Bro-
strøm indgået i et utal af beslutninger og 
initiativer for at løse DAFs centrale opga-
ve: ’sikre synlighed og gode arbejdsforhold 
for de professionelle artister’. Hvordan er 
det gået, er det sket en forandring? Arti-
sten har bedt Lena om at give en statusop-
datering omkring hendes mærkesager og 
hvad de har betydet for hende.

Hvorfor stopper du som formand lige nu?

»Jeg nyder formandsarbejdet og mærker en 
stor opbakning fra medlemmerne og bran-
chen til arbejdet. Det går godt for vores  
organisation og derfor er tidspunktet også 
helt rigtigt for at jeg stopper, og at en ny 
artist tager over og bliver kollegernes fagli-
ge frontfigur.«

Hvordan vil du selv beskrive 

din formands stil?

»Jeg synes det er supervigtigt at være nys-
gerrig. Det ligger som en grundsten i mit 
formandsarbejde. Ægte interesse og et hel-

hjertet samarbejde kan skabe stærke resul-
tater. Det giver mening at løse en svær op-
gave ved at sætte sig i en forhandingsparts 
sted, eller undersøge en konkurrents inte-
resser og se, hvor der måske er et interes-
sefællesskab. 

Som formand har jeg ofte siddet ved 
forhandlingsbordet og nok brugt min nys-
gerrighed til at skabe fremdrift og resulta-
ter. Hvad er kernen i det vi forhandler om 
- hvad vil den anden aftalepartner gerne 
have med hjem. Hvordan kan vi sammen 
se ind i fremtiden og imødekomme nye 
trends og ønsker? Heldigvis har jeg været 
omgivet af folk i DAF, der tænker og arbej-
der på samme måde«. 

Hvilken opgave var den vigtigste for dig, 

da du blev valgt i 2007?

»At skabe respekt for og omkring kunst-
neres arbejde og rettigheder. Jeg ville have 
en helt klar accept af, at det, vi som kunst-
nere foretager os, er et arbejde der skal be-
tales for og hvor vilkårene skal være i  

orden. Som med alt andet professionelt 
 arbejde! Vi skal have de samme rettig-
heder som alle andre borgere, i stedet  
for at falde mellem to stole, bare fordi  
arbejdsmønstrene er anderledes.

Derfor har jeg skrevet utallige debat-
indlæg, kommentarer, notater til politike-
re og holdningsmennesker. Jeg er mange 
gange gået i rette med forudind tagede me-
ninger og fordomme om os som faggrup-
pe: Nej, vi kan ikke bare spille gratis, det 
er vores arbejde og vi lever af det. Nej, en 
succes kommer ikke bare heldigt af sig 
selv, der ligger altid mange års hårdt arbej-
de bag. Og nej, vi er hverken vildt formue-
nde eller virkelig fattige. Gennemsnitligt 
ligner vi faktisk vores publikum.« 
 

Er der sket fremskridt på rettighedsområdet 

siden du startede?

»Ja, i dag er der en anelse mere forståelse 
for alle dem, der har atypiske ansættelses-
forhold og fx lever af at være artister. Vi er 
ikke i mål, men vi er på vej – jeg glæder 

FORMA ND GØR STATUS:

EFTER 12 ÅR I FRONT FOR ARTISTERNE ÅR STOPPER LENA BROSTRØM SOM 

FORMAND FOR DAF. HUN HAR ARBEJDET FOR AT STYRKE KUNSTNERNE PÅ MANGE 

FRONTER, MEN HVILKE INDSATSER HAR HUN VÆRET MEST OPTAGET AF? HER  

FORTÆLLER DEN AFGÅENDE FORMAND OM RESULTATER, NYSGERRIGHED OG UTÅL-

MODIGHED MED EN MANGLENDE KULTURPOLITIK DER INVESTERER I KUNSTNERNE.

RESPEKT OG 
 FREMDRIFT

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

F O T O :  L E S  K A N E R
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”Jeg er mange gange 

gået i rette med 

forudindtagede 

meninger og fordomme 

om os som faggruppe”



LENA BROSTRØM 
Sanger, kulturpolitisk igangsætter, forhandler, rettighedsforkæmper, debattør og 
brobygger. 

Har repræsenteret de udøvende kunstnere på en lang række poster bl.a. Copydan 
Kultur Plus (formand), Gramex’ (næstformand), FH’s Hovedbestyrelse, Dansk 
Kunstnerråd, Spil Dansk, Jazz Danmarks repræsentantskab. Folketeatrets bestyrelse 
(udpeget af kulturministeren). 

Formand for DAF siden 2007 og indtil generalforsamlingen den 19. maj. 2020.

Er den 18. formand i rækken siden Dansk Artist Forbund blev stiftet i 1918.
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mig over nogle forbedrede vilkår på dag-
pengeområdet, hvor vi har opnået nogle 
pæne resultater ved den seneste reform.

Men det handler også om pengene i en 
bæredygtig artistkarriere. Indtægterne er 
oftest en kombination af honorering fra 
engagementer på livescener og i medier, 
men i den grad også fra vores immateriel-
le rettigheder. I dag sporer jeg også en 
større opmærksomhed på at styrke rettig-
hederne bl.a. når kunstnere og producen-
ter går sammen om aftaler, der genererer 
penge til mere indhold. Men kampen for 
at bevare rettighederne stopper ikke. Det 
indhold som vi kunstnere producerer, er 
kernen i utallige businesscases, så det gæl-
der om at holde fast og være vakse ved 
havelågen. Derfor er det vigtigt at få juri-
ster til at se på aftalerne. Det er komplice-
ret, men der er hjælp at hente, f.eks. hos 
DAFs jurister. Vi skal værne om de indivi-
duelle og kollektive rettigheder, og vi skal 
gøre det sammen. De immaterielle rettig-
heder kan komme under politisk pres, så 
også i fremtiden skal vi have et skarpt 
blik for det danske indhold.«

Har der været områder hvor du har oplevet 

uenighed blandt artisternes selv? 

»Det har i flere år har været så svært at 
tale om kønsubalance i musiklivet og at 
den selvfølgelig skal rettes op. Det undrer 
mig. Hvorfor bliver mange, både mænd og 
kvinder, så vrede og tager afstand når vi 
taler om det? Nogen synes, balancen skal 
passe sig selv. Men uden indblanding får 

vi bare mere af det samme: Mænd der 
kender mænd, spiller med ’drengene’ og 
henvender sig til ’drengene’. Vi har i en 
lang periode manglet forbilleder og kvin-
der der vil tage en plads i musikbranchen; 
spille et instrument, vælge en musikud-
dannelse, stå i front i bandet, på musik-
selskabernes ledelsesgange, i radioerne  
eller i fonds- og tilskudsorganerne.

Det har været vigtigt for mig at få gang 
i den samtale, og få flere til at være nys-
gerrige overfor kunstneriske talenter af 
alle køn. I DAF har vi skrevet målsætnin-
gen om ’lige muligheder’ ind i vedtægter-
ne og bidraget med tal og evidens på uba-
lancen i flere rapporter.  Så i dag er jeg  
mere optimistisk, og ser mange projekter, 
hvor kvinder så bare gør det selv. Play-
lister, producersammenslutninger, musik-
selskaber. Hvem ved, måske er en ny ba-
lance  tættere på. Måske lige rundt om 
hjørnet? 

Er der resultater der har skuffet 

eller ærgret dig?

»Det har været frustrerende at opleve skif-
tende kulturministre afblæse nye initiati-
ver til at udvide scenekunstuddannelserne 
med en cirkusartistuddannelse. Selvom det 
kan dokumenteres at artisterne ikke er 
nævneværdigt arbejdsløse, har det været 
svært at aktivere politikerne. Jeg er meget 
glad for at det lykkedes at etablere forsøgs-
uddannelsen Akademiet For Moderne Cir-
kus. Men jeg er oprigtig ærgerlig over at det 
ikke lykkedes at gøre den permanent, til 

trods for en flot evaluering. De sidste 15 år 
har det moderne cirkus været medvirkende 
til at modernisere scenekunsten og artister-
ne har klart fået et større arbejdsmarked. 
Derfor er jeg sikker på, at der fortsat vil 
være pres fra flere sider for  at få en artist-
uddannelse. Hvor ville det være lykkeligt 
om uddannelsen kunne udvikle sig – gerne 
side om side med de øvrige uddannelser på 
Statens Scenekunstskole. Den udvikling 
venter jeg mig meget af.«
 

Hvilken mærkesag kan gøre dig utålmodig? 

»Behovet for kulturdata. Der findes ingen 
fælles viden eller analysemetode omkring 
kunstnerne i Danmark. I DAF har vi lavet 
vores egne undersøgelser og medlemmerne 
har velvilligt stillet op når vi har haft brug 
for viden om og holdninger til nye overens-
komster, fakta om indtægter eller efterud-
dannelsesbehov. Den type viden gør en af-
gørende forskel i DAFs arbejde. Men der 
findes ikke en samlet viden om kunstnerne 
og vores kreative sektor. Der mangler tal og 
fakta til at bakke op om en visionær politik 
der investerer i kunstnerne. Vi hører ord 
som ’vækstpotentiale’ og at ’kunst er 
vækst’. Mange er enige om at samarbejde 
på tværs af ministerier er vejen frem for 
kunst, viden, uddannelse og eksport. Det 
lyder så godt, men der sker ikke en skid. 
Undskyld udtrykket. Men hvis ikke vi får 
en ambitiøs vækstdagsorden der bl.a tyde-
liggør ressourcerne og de kreative potentia-
ler i samarbejde ml. kunst og erhvervsliv, 
en tænketank, en analyseenhed, der kan 
koble til en politisk stillingtagen – så bliver 
det hele fortsat ved snakken.« 



ARTISTEN   2020 37

 

LØST & FACTS

Generalforsamling i Dansk Artist Forbund 
tirsdag den 19. maj kl. 17 

På dagen skal der godkendes regnskab og vælges nye artister til både 
formands- og bestyrelsesposter
  
• Formandens beretning
• Gennemgang af regnskab 2019
• Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2019 
• Bekræftelse af generelle principper for rettighedsforvaltning  
• Valg af formand og valg til bestyrelse
• Valg af kritiske revisorer

Generalforsamling finder sted i hos DAF i Dronningensgade 68, 4.  

Alle medlemmer indkaldes direkte pr. mail.  

Medlemmer kan stille op til enten bestyrelsespost, formandskab eller 

suppleantpost efter forbundets vedtægter. 

Mere info: www.artisten.dk

KOM O G VÆR 
M ED TIL AT 
VÆ LGE 
ART IST E RNES 
NY E FORMAND  

Søg tilskud til dine 
projekter inden 28/2 

Næste frist for at søge tilskud fra 
de kollektive rettighedsmidler via 
Dansk Artist Forbund er fredag den 
28. februar 2020 kl. 12.  

Der kan søges tilskud til musik-
udgivelser, liveoptræden, studierejse 
og uddannelse indenfor artisternes 
fagområder.  
 
Puljens formål er at sikre mang-
foldigheden 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.



ARTISTEN   202038

 

LØST & FACTS

Kurser i Estill Modellen     København 2020
 Estill Voice Training    er en forskningsbaseret
metode, udviklet af den amerikanske sanger
Jo Estill 1921 - 2010                                            

   Level One 2 - 4 Maj
   pris: 3.650 kr.
   betaling senest 14 februar: 3.250 kr

   Level Two 14 - 15 August
   pris: 2.700 kr. 
   betaling inden 29 maj: 2.250 kr

   Tilmelding til begge kurser 
   inden 14 februar pris: 5.000 kr.

    Undervisere:
   Helga Westmark & Dorte Hyldstrup
   Estill Mentor Course Instructors with advanced testing privileges

   Læs mere om metoden på 
   www.estillvoice.com
   Læs om instruktørerne på 
   www.helgawestmark.dk 
   www.dortehyldstrup.dk

   Forstå hvordan din stemme egentlig fungerer
   Syng og tal med mere kraft
   Udvid dit stemmeomfang
   Syng og tal uden at blive træt 
   Syng og tal med klanglig variation

Tilmelding www.dortehyldstrup.dk

AFSKEDS-
RECEPTION 

for Lena Brostrøm 
onsdag den 27. maj
 
Vi glæder os til at se så 
mange som muligt!
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Grønlandske musikere og sangere kan en gang 
om året søge økonomisk støtte fra puljen til 
’musikfremmende formål’. 
Der kan søges til indspilning, udgivelse 
og promotion af musik. 
Frist: torsdag den 12. marts 2020 kl. 12.00.

Mere info og ansøgningsskema på gramex.dk

30 år 

Pil Kalinka Nygaard 
Jeppesen 17/4

António Fernandes 19/4
Lisa Eriksson 1/5
Linh Tuyet Le 30/5
Drew Nielsen 1/6
Lea Helena Thiim Harder 27/6
Gustav Wolter 12/7
Nick Labajewska Madsen 29/7
Victor Sebastian Dilling 9/8
Kasper Nyemann 25/8
Soluna Samay Kettel-

Ziegler 27/8
Jacob Aksglæde Pedersen 19/9
Daniel Abraham Hollesen 

Basse 25/9

40 år

Dorthe Gerlach 6/4
Rune Andersen 7/5
Sidsel Bech Kiilerich 18/5
Tora Balslev 25/5
Steffen Nordenstam 14/6
Maria Bertel 23/6
Frederik Tao Nordsø 

Schjoldan 5/7
Fridolin Tai Nordsø 

Schjoldan 5/7
Lisa Maria Birkekvist Vaca 31/7

Naja Rosa Koppel 5/8
Stine Lundgaard 15/8
Marianne Lewandowski 

Andersen 15/8
Thor Nørgaard 28/9

50 år

Thor Madsen 6/3
Mette Mandorf 6/4
Nina Jeppesen 16/4
Mayanoa Schneider 7/5
Sussie Joan Horn 9/5
Jesper Lundgaard 15/5
Martin Palsmar 23/5
Mads Geertsen 28/5
Claus Norreen 5/6
Luna Signe Skov 

Frederiksen 27/6
Jane Hyldgaard 4/7
Maria Kynne 8/7
Søren Hamborg 9/7
Iben Molin 31/7
Tiia Kotkas 6/8
Bastian Sjelberg 23/8
Signe Asmussen 28/8
Troels Alsted 2/9
Christina Groth 13/9

60 år

Elisabeth Groot Jacobsen 10/3
Nils Lassen 10/3
Helle Fuglsang 11/3
Jens Fredslund 22/3
Gitte Møller Madsen 23/3
Suzzane Sofia Potempa 3/4
Janne Eilskov 8/4
Nils Munk 20/4
Mikala Hoff 24/4
Anne Karin Broberg 5/5
Birgitte Skands 12/5
Lars Krarup 24/5
Jens Munkholm 29/5
Vivi Grøn 6/6
Frank Stangerup 20/6 
Esther Rützou 28/6
Henning Frimann Larsen 3/7
Birgitte Karlshøj 16/7
Louise Nathansen 22/7
Channe Nussbaum 1/8
Peter Schneidermann 12/8
Jacques Matthiessen 14/8
Jette Schandorf 5/9
Hannebeth Liv Andersen 9/9
Jon Anton Anderson 17/9

70 år

Jakob Bentsen 7/2
Jørgen Olsen 15/3

Tom Lundén 16/3
Leif Fabricius 3/4
John Newman 13/4 
Ivan Pedersen 22/4
Lisbeth Barkhuus 23/4
Søren Berlev 4/5
Carsten Valentin Jørgensen 9/5 
Lone Lau Lauritzen 28/6
Mogens Koelmeyer 26/7
Søren Ovesen 19/9

75 år

Ann-Liza Haidt 13/3 
Fian Arendse Victoria 

Malling 5/5
Sander Nielsen 16/5
Benny Schumann 23/5
Peter Mandorf 26/5

80 år

Benny Holst 21/3
Per Kauczki 20/5 

85 år

Ann Hermansen 29/3
Hanne Sørensen 23/7

90 år

Leif Conradi 6/4

RUNDE FØDSELSDAGE FRA 1/3-30/9 2020

Så er der åbent for årets ansøgninger til 
Gramex’ kollektive midler fra Grønland



VISIONÆR & 
CONVINCING
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SMP – Sorteret Magasin Post

»En af de mest kreative musikere og visionære komponister i sin generation. Jeg elsker at spille 
med Jeppe Zeeberg. Der sker altid noget« Kollega Kresten Osgood.

Jeppe Zeeberg er en af den danske musikscenes mest originale og egenrådige pianister/
komponister. Stilen er dybt personlig og trækker på hele jazzhistorien samt adskillige 
andre genrer, fra barok over moderne kompositionsmusik til punk og hiphop. Han har 
modtaget flere priser og udmærkelser for sin musik – senest er albummet Universal 
Disappointment udråbt til ‘Album Of The Year 2019’ af JazzSpecial. Jeppe har også fået 
internationale roser fra bl.a. det amerikanske magasin All About Jazz for flere af sine  
udgivelser: »A beautiful, convincing proposal for how modern jazz or contemporary music may 
sound«.
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