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Livebranchen bløder, spilleste-
derne er i knæ, og musikerne 
spiller dobbeltkoncerter. På 
tværs af branchen bliver der 
arbejdet på at finde løsninger. 

SMÅ FORMATER OG 
STORE UNDERSKUD 
SIDE 16

Som klovnen Karla Kanon har Lene H. Lund integreret 
afspritning og corona-afstand i sin performance uden 
at nævne corona med et eneste ord. 

IKKE ET ORD OM CORONA
SIDE 24
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Sikke et vildt tidspunkt at blive formand i 
DAF! Det er en intens og historisk tid, og 
jeg møder udfordringer fra mange vinkler. 
Tilsammen sætter de spot på behovet for 
vigtige forandringer. Det gælder klima, 
sexisme, ulighed og diskrimination men 
også forretningsmodeller og status på ar-
bejdsmarkedet for de mange af os, der står 
på kanten af det regulerede arbejdsmar-
ked. 

I DAF prøver vi daglig at 
understøtte artisternes op-
findsomhed, kreativiteten 
og den vilde omstillings-
parathed, som er nødvendig 
i øjeblikket. På trods af  
Coronavirussets begræns-
ninger for større forsamlinger arbejder 
kunstnere over en bred kam nemlig videre 
for at samle og berige hele Danmark. Men 
for nedsat blus. Vi mister i øjeblikket pro-
duktioner, arbejdspladser og de vigtige 
møder med kolleger og publikum. Derfor 
er der brug for langsigtede løsninger. Sam-
men med DAFs bestyrelse peger jeg på  
behovet for nytænkende in vesteringer, der 
dækker hele sektoren, så vi sammen kan 
række ud over det sædvanlige.

Selvom vi gør os umage med sprit, af-
stand og masker, så skal det også være ok 
at blive træt. Træt når Coronasmitten igen 
stiger med så alvorlige konsekvenser for 
os, hvis arbejde bygger på at samle menne-
sker. Træt af aflysninger og ombookinger. 
Træt af ikke at kunne planlægge. Rigtig 
mange har fået hjælp gennem regeringens 
hjælpepakker og puljer. Stor tak skal lyde 
for det, men usikkerheden om fremtiden 
er der stadig. 

DAF bliver spurgt, hvorfor scenekun-
sten er vigtig og ’særlig’. Det spørgsmål 
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har meget lidt fremdrift, synes jeg. Vi skal 
hellere spørge, hvad den kan, og hvad den 
gør ved os, for så er det, vi kan begynde at 
folde potentialerne mere ud. Både for 
menneske og samfund. Det skal vi samar-
bejde om fremover – både med politikere, 
som viser vilje og interesse for vores om-
råde og med vigtige branche-aktører.

Ud over Corona følger vi med i, hvad 
der er vigtigt for jer i miljøerne og ser, at 

emner som klima, ulighed og køn kalder 
på meget mere viden og åben diskussion 
om behov og løsninger. Vi vil stille skarpt 
på de udfordringer, når vi mødes i bran-
chen, i DAFs bestyrelse og i vores digitale 
og fysiske medier.

Inden årets udgang får vi resultaterne  
af den netop overståede undersøgelse af 
arbejdsvilkår i musikbranchen. Stor tak til 
artisterne for en høj svarprocent og for at 
dele jeres viden. 

Undersøgelsen giver DAF og de andre 
musikorganisationer et afgørende redskab 
til at dokumentere musikbranchens måde 
at arbejde på. For hvis Corona har været 
godt for noget, er det, at vi har set betyd-
ningen af at få lavet bedre aftalestruktu-
rer, udbygge vores sikkerhedsnet og forret-
ningsmodeller.

Pas på jer selv og hinanden – go’ arbejds-
lyst!

»Sammen med DAFs bestyrelse peger 
jeg på behovet for ny tænkende inves-
teringer, der dækker hele sektoren.«
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34 % 
 

af de britiske musikere overvejer helt at forlade 

deres branche som følge af corona-krisen.

Det viser en undersøgelse blandt 2.000 medlemmer 

af den britiske fagforening Musicians Union

Kilde: Avisen The Guardian

APRIL – JUNI 2020: 

FLERE SÅ SCENE-
KUNST ONLINE 

Mens overværelse af live scenekunst er faldet under 

Covid-19, er der en stigning i publikum på nettet 

i andet kvartal 2020. Forbruget af scenekunst over 

internettet er mest udbredt blandt de 16 og 34-årige, 

hvor fire ud af ti går online for at se stand-up, teater 

eller andet scenekunst.

Kilde: www.statistikbanken.dk/kvusc1.

CORONAFACTS 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
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HJÆLP TIL KULTURLIVET UNDER CORONA  

NØGLETAL PR. 7/9 2020

HJÆLPEPAKKER TIL KULTURLIVET UDGØR 4,6 MIA. KR. 

Beløbet omfatter kompensationsordninger og hjælpepakker på 

både Kulturministeriets og Erhvervsministeriets område, dog ikke 

kompensation for løn, kompensation til selvstændige, freelancere 

mv. samt kompensation for faste omkostninger via generelle 

hjælpeordninger. Se mere på kum.dk.

2 MIA. ER UDBETALT 

Der er foreløbig udbetalt over 2 mia. kr. til 

kulturbranchen fra Kulturministeriets og 

Erhvervsministeriets støtteordninger.

8.600 UDBETALINGER

Der er modtaget over 11.000 ansøgninger til 

kulturordningerne på Kulturministriets område 

og foretaget tæt på 8.600 udbetalinger.

3272 SOMMER-PROJEKTER 

Sommerpakken har støttet 3272 projekter til 

kunstneriske aktiviteter. Heraf 1901 indenfor musik, 

509 indenfor scenekunst, 465 indenfor billedkunst 

og 155 indenfor litteratur. 

STØTTET INDTIL NU: 1901 MUSIKERE 

1901 danske musikere har foreløbig fået 

tildelt 56 mio kr. i støtte og kompensation.

Tal og illustrationer: www.kum.dk – hvor tallene løbende opdateres
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Allan Larsen optræder som den konsulent, 
alle elsker at hade – og han mener det der-
for helt bogstaveligt, når han siger, at han 
har svindlet de fleste store, danske virk-
somheder, inklusive et par universitets-
professorer, kriminalforsorgen og et mini-
sterium på Christiansborg. Han udgiver 
sig for at være konsulent og træder i ka-

rakter uden på noget tidspunkt at trække 
på smilebåndet. Tilhørerne har ingen anel-
se om, at de er et publikum – og at det 
ikke er et rigtigt konsulentforedrag, de er 
inviteret til men derimod en skræddersyet 
performance, der med udgangspunkt i 
virksomhedens profil tager med arbejderne 
ved næsen. 

MØD MANDEN, DER HAR SVINDLET OVER HALVDELEN AF VIRKSOM-

HEDERNE PÅ C25-INDEKSET - FRA MÆRSK, PWC OG NOVO NORDISK 

TIL DANSKE KOMMUNER OG MINI STERIER PÅ CHRISTIANSBORG 

ALENE VED HJÆLP AF EN SKRÆDDERSYET PERFORMANCE.

A F  K A T .  S E K J Æ R

JEG ER FØDSELSHJ ÆLPER 
FOR KRITISK  DEBAT

UNDERCOVER KOMIKER
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Den grotesk selvfede konsulent

’Den Falske Konsulent’ smider om sig med 
buzzwords fra den terminologi, som virk-
somheden anvender til daglig, så umiddel-
bart virker han troværdig: Han taler det 
rigtige sprog, udfylder sit Armani-suit 
med pondus og fører sig frem med en  
alfahans selvtillid. Selvhøjtideligt og un-
derspillet arrogant forklarer konsulenten, 
hvad virksomhedens medarbejdere bør fo-
kusere på, optimere, merge, kalibrere eller 
udlicitere, og så begynder han lidt efter 
lidt at smøre tykkere og tykkere på. Fore-
draget glider over i det absurde, når Allan 
Larsen som konsulent bryder kodekset for, 
hvor privat en professionel konsulent kan 
tillade sig at være. Efterhånden som kon-
sulenten bryder flere og flere konventio-
ner, begynder tilhørerne at studse, indtil 
det til sidst bliver så grotesk, at man aner, 

at noget er helt galt: Konsulenten bliver 
både mere selvfed og tilsvarende selvmod-
sigende, alt imens hans private feriebille-
der bliver flettet ind i den PowerPoint- 
præsentation, han viser.

Til sidst er der smurt så tykt på, at det 
går op for alle tilhørerne, at de er blevet 
narret – eller svindlet om man vil. Forløs-
ningen sker, når Allan Larsen afslører sig 
selv, og publikum kan få luft for den op-
byggede anspændthed gennem en befrien-
de latter over det crazy og forhåbentligt 
tankevækkende svindelnummer, de netop 
har været en del af.

Udstiller det latterlige gennem 

en customized performance

Performancen virker, fordi Allan Larsen 
hver eneste gang har lavet grundig re-
search på virksomheden og har sat sig  

ind i præcis, hvordan den fungerer til dag-
lig. Derfor kan han customize sit foredrag, 
så han taler specifikt til virksomheden,  
institutionen eller faggruppen. Med andre 
ord virker hans optræden udelukkende, 
fordi den er lige så skræddersyet til even-
ten som det jakkesæt, han tager på, når 
han enten udgiver sig for at være den fal-
ske konsulent – eller Den Nye Chef, som 
er en anden variation, Allan Larsen har 
opfundet. Her præsenteres han som virk-
somhedens nye chef, og han giver den 
fuld gas ved bedrevidende at introducere 
sig selv og fremhæve alle sine fortræffelig-
heder.

Ideen fik Allan Larsen for flere år siden, 
da konsulenter og coaches fik en stor ind-
flydelse på danske arbejdspladser. 

»Jeg fik ideen helt tilbage i 2005 – altså 
før finanskrisen. Jeg har venner i erhvervs-

JEG ER FØDSELSHJ ÆLPER 
FOR KRITISK  DEBAT

Allan Larsen lever af at være falsk chef, konsulent eller ansat i virksomheder, 
der hyrer ham til at afsløre overdreven respekt for autoriteter.
Af samme årsag viser han ikke sit ansigt.

Foto: Martin Bubandt / Scanpix
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livet, og jeg hørte ofte om, hvad de var ud-
sat for af konsulenter, der var hyret til at 
komme og lukke varm luft ud. I nogle 
virksomheder kunne det næsten nærme 
sig noget religiøst,« forklarer Allan Larsen.

Der var ikke lagt op til diskussion eller 
kritisk stillingtagen, tværtimod skulle alle 
være med og sige ja:

»Og imens tjente konsulenterne formu-
er. Dermed kunne det, jeg kalder varmluft-
konsulenter, få en blomstrende forretning, 
og det provokerede mig. Man var tvunget 
til at tage ja-hatten på over for tåbelig-
heder og der var et stort salg af ligegyldig-
heder.«

I stedet for at skrive et surt indlæg i et 
erhvervsblad tænkte Allan Larsen, at det 
ville være meget mere virkningsfuldt at 
bruge sit fag og udstille konsulent-trenden 
humoristisk:

»Der er mere effekt i at komme til at 
grine af det her, end der er i at være en af 
dem, der skælder ud,« siger han.

Artist med business degree 

og master i retorik 

Allan Larsen har arbejdet som artist i 
mere end 30 år og har ved siden af sit vir-
ke altid haft et stort videbegær. Det har 
ført til en hel del uddannelser, som tilsam-
men udgør den værktøjskasse, han bruger, 
når han performer for virksomheder:

»Jeg har lavet børnefjernsyn, arbejdet 
som musiker og komponeret musik til do-
kumentarfilm. Udover at være skuespiller 
er jeg uddannet i international handel og 

markedsføring og har efterfølgende læst 
retorik på Århus Universitet. Derudover 
har jeg taget et kursus i lederuddannelse 
på Columbia University i New York,«  
fortæller Allan Larsen og tilføjer, at for  
eksempel retorik spiller en stor rolle i for-
hold til at skabe en troværdig rolle. Sprog 
konstituerer virkeligheder, relationer og 
værdier:

»Alle de uddannelser og kurser gør, at 
jeg kender alle de forskellige lingo, hvad 
enten jeg står overfor 25 psykologer, eller 
om jeg skal holde foredrag for forretnings-
mænd med meget stramme slipseknuder. 
Jeg skal være overbevisende i deres ver-
den.«

Som skuespiller tog han en efteruddan-
nelse på École Philippe Gaulier, en pre-
stigefyldt fransk teaterskole, hvor blandt 
andet satireikonet Sacha Baron Cohen har 
gået. Philippe Gaulier himself fik Allan 
Larsen til at finde sin indre klovn – og 
lærte ham samtidig, at klovnen skal ud-
springe af noget ægte i én selv. Netop dén 
pointe tager han med, når han spiller Den 
Falske Konsulent – han finder den ægte 
side af sig selv frem, som kan tale busi-
ness-sprog, for det gør ham i stand til at 
kunne improvisere som artist:

»Hvis comedy skal rykke noget, skal der 
være en høj grad af ægthed. Det skal være 
noget, du har fundet i dig selv, for så kan 
du navigere frit og danse rundt i salen,« 
forklarer Allan Larsen og uddyber:

»Den vigtigste egenskab, der findes for 
enhver, der står på en scene, er det, der på 

græsk hedder kairos (i betydningen ‘det 
gunstige øjeblik’, red.). Det lærer én at  
gribe situationen. Jeg træner politikere og 
erhvervsfolk i retorik, og det vigtigste, jeg 
træner dem i, er at grine situationen, så  
de er nærværende.«

Grundig forberedelse er et must

Hele Allan Larsens performance står og 
falder med, at han virker troværdig – og 
det kræver selvsagt grundig forberedelse 
at lave en optræden, der henvender sig 
specifikt til kunden:

»Jeg starter med at finde ud af, hvad 
skal de rammes på. Meget ofte kan det 
være for eksempel optimering af interne 
kommunikationsprocesser. Har de noget 
her, der ikke fungerer optimalt, som man 
godt kunne få en ægte konsulent ud at 
tale om? Jeg er typisk hyret af direktøren, 
og så spørger jeg: ’Hvor trykker skoen?’  
Er der ting, der er interessante at tage fat 
i? Er der disharmoni i organisationen et 
eller andet sted? Jeg beder om alle de 
buzzwords, de til dagligt jonglerer med. 
Alle virksomheder har typisk deres egen 
terminologi,« forklarer Allan Larsen og  
tilføjer, at det er de modigste ledere, der 
hyrer ham:

»Det er ledere, der gerne vil have, at de-
res medarbejdere er alert og lægger mærke 
til det, hvis det, der bliver sagt, er bullshit 
– også selvom det er en højt profileret  
taler, der siger det. 

Jeg bliver hyret af direktører, der gerne 
vil have, at deres medarbejdere ikke bliver 

DEN FALSKE KONSULENT
Allan Larsens Svindlerforedrag bevæger 
sig gennem fire nøje planlagte faser:
1) Etableringsfasen: konsulenten fremstår 
yderst kompetent og vidende. Han er inde 
i virksomhedens visioner og strategi for 
fremtiden og kan jonglere med nøgletalle-
ne. Indsigterne præsenteres med naturlig 
arrogance, som fanger tilhørernes op-
mærksomhed. 

2) Normbryderfasen: Næsten umærkeligt 
glider foredraget over i normbryderfasen. 

Her bryder konsulenten kodeks for, hvor 
privat en professionel konsulent kan 
være. Efterhånden begynder tilhørerne at 
studse. Måske roterer de lidt på stolene og 
udveksler undrende blikke, efterhånden 
som normbruddene bliver flere og flere. 

3) Absurditetsfasen: Efterhånden bliver 
konsulenten mere og mere selvmodsigen-
de. De private feriebilleder bliver flettet 
ind i PowerPoint-præsentationen, og han 
fremstår totalt selvfed. Tilhørerne begyn-

der i vantro at spekulere over, hvad i al-
verden de dog bliver udsat for. 

4) Afsløringsfasen: Til sidst er der smurt 
så tykt på, at det går op for tilhørerne, at 
de er blevet svindlet. Forløsningen ud-
mønter sig i en befriende latter over det 
vanvittige og vanvittigt morsomme svin-
delnummer, de netop har været en del af.

For mere info, se www.svindlerne.dk

UNDERCOVER KOMIKER
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betaget af varm luft. Men det er svært, for 
vi er autoritetstro.«

Når Allan Larsen har talt med virksom-
heden, prøver han at finde ud af hvilke 
emner, der er relevante at tage fat i som 
for eksempel to forskellige kulturer i  
virksomheder, der er fusioneret:

»Så finder jeg nogle kloge ting at sige 
om det. I første fase af min tale skal alt, 
jeg siger, holde vand. Jeg skal have publi-
kum til at gå med. Så jeg taler om mødet 
mellem divergerende værdier og så videre, 
forskelle i vaner og rutiner. Jeg havde 
mange opgaver i forbindelse med kommu-
nalreformen i en periode, og jeg havde 
også en opgave på Århus Universitet, hvor 
der var en strukturomlægning, der skulle 
formidles, og som var gået helt i hårdknu-
de,« fortæller Allan Larsen og kommer til 
at grine.

»Der var måske hundrede kommunika-
tionsfolk, som havde fået til opgave at for-
midle noget, de ikke selv troede på. Jeg 
tænkte, hvilken konsulent, vil de hade  
allermest? Og så valgte jeg at være konsu-
lenten fra det blå segment, som mødte op 
i lyseblå skjorte med en arrogant og nedla-
dende attitude overfor en offentlig institu-
tion, altså som i ’hvis det her havde været 
i det private erhvervsliv, så var det her ble-
vet implementeret på to uger’. Den figur 
lavede jeg. Og så hadede de mig i det før-
ste stykke tid. Jeg fik krammet på dem, da 
jeg fik dem til at føle sig svindlet, og de 
forstod, at jeg er skuespiller,« siger Allan 
Larsen, mens han samtidig understreger, 
at det er vigtigt, at tilhørerne ender med 
at synes, at det er sjovere at være blevet 
svindlet end deres frustration over at være 
blevet ført bag lyset.

En performance, der kan vække kritisk sans

For Allan Larsen er der en vigtig pointe  
i at bruge latteren til at stille spørgsmåls-
tegn ved folk med magt og synliggøre vo-
res blindhed over for autoriteter. Det giver 
hans performance en længerevarende  
effekt og kan helt konkret åbne for en ny 
dialog mellem ledelse og medarbejdere.

I eksemplet med kommunikationsafde-
lingen gik direktøren efter Allan Larsens 
performance op og spurgte: ’Hvad kan vi 
lære af det?’ 

»På den måde bliver jeg fødselshjælper for 
at få en videre debat og diskussion. Det gi-
ver et helt andet perspektiv, og det vækker 
følelserne hos dem. Det provokerer. Og 
det vækker en kritisk sans.«

Med en baggrund som både skuespiller og musiker og med uddannelser i retorik,  
ledelse og international handel og markedsføring har Allan Larsen en kombination af 
færdigheder, der gør ham i stand til at udstille, hvordan et jakkesæt og en talerstol 
kan få tilhørerne til at sluge – næsten – alt.
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Det er satirens væsen at overrumple og 
udfordre, så den får tilskuerne til at le. Ko-
mikeren Allan Larsen, der optræder som 
falsk konsulent, styrer henimod den forlø-
sende latter ved hjælp farce-genrens kneb, 
forklarer lektor ved Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab, Michael Eigtved: 

»Han bruger farcegreb, som vi kender 
som forvekslingen, altså at konen har en 
elsker, og elskeren gemmer sig i skabet. 
Manden ved det ikke, men det ved vi som 
publikum.« Først når publikum ved, hvad 
den falske konsulent hele tiden har vidst, 
nemlig at de er blevet narret, bliver latte-
ren forløsende og afvæbnende. 

Når en skuespiller som Allan Larsen 
først får publikum med sig, kan han ma-
nipulere med dem - først har de sympati 
for den selvhøjtidelige konsulent på podi-
et, men når sympatien krakelerer, skal 
den flytte sig et nyt sted hen. I dette tilfæl-
de ender sympatien med både at falde på 
den ægte skuespiller under konsulent-
dækket men også på publikum, der tilgi-
vende kan grine ad deres egen evne til at 
lade sig narre og af deres ukritiske autori-
tetstro.

Latter skaber fællesskab

Satire og komik afvæbner publikum ved 
enten at lade komikeren gøre sig selv eller 
andre latterlige.

»Der opstår en gensidig kontrakt mel-
lem komikeren og publikum. Filosofferne 
ville kalde det communitas, et fællesskab, 
hvor latteren samler mennesker. De bliver 
samlet i et latterfællesskab, som retter sin 
udskamning mod den udefrakommende 
fjende, her konsulenten, der kritiserer de-
res eget fællesskab,« siger Eigtved.

Hvis man skal indtage et kritisk stand-
punkt, så kan humor og satire også være 
en ventil, der fastholder magten og fast-
holder status quo, forklarer lektoren: 

»Når man hyrer en figur som ham  
(Allan Larsen, red.), så forløser man en hel 
masse spændinger, men man tager ikke 
problemet væk,« siger Michael Eigtved og 
tilføjer, at det på den måde er lidt billigt 
at bruge latteren som våben, hvis man  
alligevel ikke har tænkt sig at ændre for-
holdene på arbejdspladsen:

»Det giver selvfølgelig en mulighed for 
en refleksion hos medarbejdere. Men virk-
somheden ved nok godt, hvor der er et 
problem, og det at lade medarbejderne le 
lidt ad det løser ikke noget som sådan.«

Humor kan undergrave 

Latterens evne til enten at udskamme el-
ler samle folk kan også bruges - eller mis-
bruges – i demokratiets tjeneste, for ek-
sempel i politisk kommunikation eller af 
medier og magthavere.

»Humor kan simpelthen afmontere 
folks troværdighed,« forklarer Michael 
Eigtved og peger på, at humor også kan 
bruges som politisk våben, noget som for 
eksempel Donald Trump er god til. Han er 
kendt for at finde på øgenavne til sine 
modstandere, og det styrker hans position 
hos sine tilhængere:

»Hvis man kan få sin modstanders syns-
punkt til at fremstå latterligt, så er det 
ikke noget værd. Derfor er humor også et 
demokratisk våben. Det er altid kontekst-
afhængigt – humor bruges ikke kun i det 
godes tjeneste.«

HUMOR OG LATTERLIGGØRELSE KAN SÆTTE SPØRGSMÅLSTEGN VED MAGTEN. 

PÅ DEN MÅDE KAN HUMOREN BRUGES - ELLER MISBRUGES - I DEMOKRATIETS 

TJENESTE, FORKLARER LEKTOR VED INSTITUT FOR KUNST- OG KULTURVIDENSKAB, 

MICHAEL EIGTVED. ARTISTEN HAR BEDT HAM VURDERE HUMORENS MAGT OG DE 

GREB, DER DRIVER ALLAN LARSENS FALSKE-KONSULENT PERFORMANCE.
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Lektor i Kunst og Kulturvidenskab 
ved Københavns Universitet 
Forsker i moderne scenekunst – bl.a. 
den danske humor- og showscene, 
moderne cirkus og musikteater.

HUMOR DER UNDERMINERER 
AUTORITETER 
– PÅ GODT OG ONDT
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Pandemi eller ej: Strategien for soulsanger 
Calby er klar og stålsat: »Der skal knokles 
for hver millimeter. Hele vejen. Og det 
stopper aldrig!« 

Calby er et nyt og frisk navn for radiolyttere 

Men personen bag kunstnernavnet, Mik 
Thybo, har faktisk rumsteret i dansk mu-
sikliv i de seneste 15 år. »Lidt on and off«, 
som han formulerer det. Sangeren med 
den fine frasering og den sikre soulfor-
nemmelse er 34 år og et af tidens bedste 
bud på et nyt dansk popnavn med inter-
nationalt potentiale. Efter en periode, 
hvor han forsøgte sig med cool indierock, 
fandt han frem til, at det egentlig slet 
ikke var ham. 

Han ramte psykisk bunden.  
Sad angst-ophedet i 14 dage og 

gloede stort set tomt ind  
i væggen. 

Gik i terapi og skrev så en hudløs ærlig 
sang om at klappe totalt sammen. Num-
meret blev iscenesat i et ærke-traditionelt 
soularrangement, og uden at vide det hav-
de Mik Thybo sendt sig selv retur mod 
overfladen og videre helt op i toppen af 
poppen. 

’Burnout’ udkom i november 2019 og 
blev en gevaldig radiotræffer. Sangen fik 
en andenplads på airplaycharten, og den 
har opnået stor streaming-succes. F.eks. 
med omkring 6 mio. afspilninger på  
Spotify. Forinden havde Calby også høstet 
markant radiospilletid med debutsinglen 
’The Everyday Bit’, og nummeret ’The 
Million Dollar Song’ forlængede succesen 
ind i 2020.

Gør det selv-sællert

»Mit gennembrud opstod ud af et person-
ligt kaos og et voldsomt genreskift. Men 
forarbejdet og strategien omkring de før-
ste Calby-udgivelser var ikke kaotisk. Det 
var ret velgennemtænkt. Jeg har et hold 
omkring mig – bl.a. min manager – og vi 
besluttede, at vi ville udgive første num-
mer uden nogen form for hjælp fra indu-
strien. Vi mente, at vi selv kunne få ra-

diostationer til at spille nummeret, og 
vi holdt flere arrangementer for at 

pro movere musikken,« fortæl-
ler Mik Thybo.

KNÆKKER NYE MUSIKNAVNE I TIDENS MODVIND?

Sammenbruds-hit banede vej 
gennem krisen

Han sang om at ramme bunden – og nåede toppen: Mik Thybo alias 
Calby fik et massivt hit med ”Burnout”, som noget paradoksalt også 
blev heftigt radioroteret, da pandemi-krisen satte ind.   Pressefoto

ARTISTEN HAR TALT MED TO MUSIKERE, DER STÅR MIDT I ET GENNEMBRUD. DE ER HÅRDT RAMT 

AF AFLYSNINGER. BEGGE ER DOG FAST BESLUTTET PÅ AT  KÆMPE FOR EN PLADS I MUSIKBRANCHEN. 

MØD DET NYE JAZZ-STJERNESKUD GINNE MARKER OG SOUL- DYNAMO MIK THYBO ALIAS CALBY. 
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Men dengang, han skrev sangene, følte 
han ikke, at han havde ramt en kommer-
ciel guldåre.

»Jeg skriver meget personlige sange. Det 
er ikke noget, jeg planlægger. Sådan laver 
jeg bare sange. De handler om det, der lig-
ger mig på sinde. Det, jeg føler stærkest, er 
det, jeg kan fortælle stærkest. ’Write what 
you know’, som man siger.« 

»Men jeg kunne til gengæld mærke, at 
folk omkring mig begyndte at reagere, 
som om jeg havde fat i noget. Det hele 
faldt på plads for mig der. Jeg genfandt 
nogle soul-rødder og skrev om noget fra 
mit eget liv. Jeg tror også, at min store  
erfaring som musiker kom mig til gavn,« 
siger Mik Thybo.

Hans stærke hold tæller centrale perso-
ner fra kredsen omkring bandet Lukas 
Graham. Calby får hjælp af producer  
Magnus Larsson, som har været bassist i 
Lukas Graham – og fra bandets tromme-
slager Mark Falgren. Og lige nu arbejder 
Calby på et album i samarbejde med Mag-
nus Larsson og ’Rissi’ (producer Morten 
Ristorp). Sidstnævnte har produceret og 
co-writet flere Lukas Graham-sange. 

Knokleri uden ende

»Magnus, Mark og ’Rissi’ deler jo nogle af 
deres observationer, så deres erfaringer ry-
ger i puljen med idéer til, hvordan tingene 
kan gribes an. Det er gavnligt at arbejde 
med folk, som har en masse international 
erfaring. Det, jeg skal tage stilling til for 
første gang, har de allerede håndteret 
mange gange.« 

»Jeg er overbevist om, at der skal knok-
les for hver millimeter. Hele vejen. Og det 
stopper aldrig!« 

Johnny Madsen har givet et humoristisk 
råd til nye musikere om, at man bør starte 
med en revisor og en advokat, og så kan man 
altid udvide med bas og trommer. Hvor vig-
tigt er det med en klar forretningsmæssig  
indstilling, hvis man vil frem?

»Man er nødt til at forholde sig til for-
retningssiden, hvis man vil andet end at 
spille for en lille kreds af venner og fans. 
Jeg skal ikke påstå, at jeg har opskriften 
på, hvordan andre skal gøre. Men det med 
at vælge et godt hold, har virket for mig. 
Endelig skal man have sangene. Ellers  
nytter det ikke med en hær af mennesker, 
der hjælper til. Har man sangene, skal 
man forholde sig til den industri, der er 
ude i verden. Man kan vælge at spille 
imod den - eller spille med den. Det hand-
ler om strategi.«

Alt på pause

Var coronakrisen ved at udvikle sig til en 
slags ’Burnout kapitel 2’ for dig?

»Nej. Men rigtig meget af det, jeg skulle 
have lavet i foråret, blev enten aflyst eller 
udskudt. Det var en del af opbygningen af 
mit Calby-kunstnernavn, og det handlede 
om alt fra tv-shows til koncerter. Derefter 
fulgte aflysning af en hel masse festival-
jobs. Det gik ret hurtigt op for mig, at det 
hele ville ramle, og at der skulle trykkes 
på historiens største pauseknap. I de før-
ste måneder føltes det nærmest som en 
slags dommedag, da der var usikkerhed 

om stort set alt. Jeg var meget afventende. 
Både som privatperson og kunstner.« 

»Jeg har efterhånden lært at navigere i 
totalt kaos. For musikbranchen er jo i for-
vejen præget af ekstrem uforudsigelighed. 
Man kan planlægge koncerter og udgivel-
se af musik. Men hvordan virkningen bli-
ver, aner man ikke. Det gælder om at være 
forberedt på det uforudsigelige, hvis man 
ikke skal blive skrupskør. Man kan have 
formodninger, forhåbninger og drømme. 
Men det er næsten umuligt at styre, om 
noget bliver et hit eller om det flopper. 
Det gælder om at gøre sit arbejde rigtig 
godt. Om at være fornuftig og tænke sig 
grundigt om – og så se, hvad der sker.«

Du har besunget hverdagen i ’The Every-
day Bit’: Hvordan er hverdagen for dig lige 
nu?

»Tiden går med at være i studiet og spil-
le et par koncerter om ugen. Det er min-
dre arrangementer, og det er rart med no-
get afveksling.« 

»Men branchen er hårdt ramt. Jeg er 
især bekymret for vækstlaget. Dem, som 
måske har job ved siden af musikken. De 
kan ikke tjene penge på koncerter, og de 
har nok hverken tid eller råd til at indspil-
le og udgive ny musik. Der er ingen ’busi-
ness as usual’. Så det bliver spændende at 
se, om talenterne finder nye, kreative veje 
– og om de siger: ’Vi vil f... også være 
med!’ Og så må vi håbe på en snarlig vac-
cine, så vi kan komme videre i teksten.« 

»Jeg synes selv, at jeg er i den privilege-
rede afdeling, fordi det går godt med 
streaming, og fordi der venter livejobs til 
september. Jeg tror også, at ens indstilling 
er vigtig. Jeg prøver at være optimistisk. 
Alternativet er at gå i sort. Det har jeg prø-
vet. Det har jeg hverken tid eller lyst til,« 
konstaterer Mik Thybo. 

T E K S T :  A N D E R S  H O U M Ø L L E R  T H O M S E N

ARTISTEN HAR TALT MED TO MUSIKERE, DER STÅR MIDT I ET GENNEMBRUD. DE ER HÅRDT RAMT 

AF AFLYSNINGER. BEGGE ER DOG FAST BESLUTTET PÅ AT  KÆMPE FOR EN PLADS I MUSIKBRANCHEN. 

MØD DET NYE JAZZ-STJERNESKUD GINNE MARKER OG SOUL- DYNAMO MIK THYBO ALIAS CALBY. 



Ginne Marker havde supertravlt  
i 2019. Hun præsenterede et solo-

projekt og var flittig livemusiker 
for Dodo & The Dodos. 2020 lignede 
et jubelår. I stedet endte det i en 
stædig kamp for overlevelse.

»Jeg er frustreret, men jeg er al-
ligevel ved godt mod.« 

Sådan lyder selvransagelsen og 
øjebliksbilledet fra den 25-årige gui-
tarist og sanger Ginne Marker.

Frustrationen er forståelig: Hun 
har i år måttet vinke farvel til et 

væld af koncertjobs – bl.a. som gui-
tarist og korsanger i Dodo & The Do-

dos. Og to uger før corona-nedluknin-
gen valgte hun at afbryde sit næsten 
færdiggjorte studie på Det Jyske Musik-

konservatorium, Aalborg. Både fordi 
hun havde travlt med at vedligeholde sin 

lovende karriere som solist, og fordi hun 
havde kalenderen fyldt med jobs på spil-
lesteder og festivaler.

I stedet blev der stille. Fra et hektisk 
aktivitets-niveau dumpede hun ned i sofa-
en, hvor hun fandt trøst i at strikke, lytte 
til musik og podcast, læse bøger og se tv-

serien ’Matador’ fra ende til anden for 
første gang. 

Fange i et vakuum

»I begyndelsen af nedlukningen var det 
som at være i et vakuum med megen 
tvivl og uro. Jeg prøvede at skrive nye 
sange, men jeg kunne ikke lægge ærgrel-
serne fra mig. Uvisheden var slem. Det 
var psykisk hårdt, og jeg begyndte at spe-
kulere på, om der overhovedet er brug for 
sådan en som mig. Men efter en måneds 
tid besluttede jeg mig for at stå tidligt op 
om morgenen og skrive én sang om da-
gen. Det skabte en forandring, og jeg blev 
mindet om, hvorfor jeg spiller musik: Det 
er fedt, og jeg kan bare ikke lade være. Så 
jeg så fremad og begyndte at tro på, at der 
igen ville indtræffe en slags normaltil-
stand omkring musik og koncerter. Jeg 
tror, at det er utrolig vigtigt for os musi-
kere, at vi i denne tid er gode til at være 
igangsættere,« siger Ginne Marker.

Da vi taler sammen, er hun kommet  
ud af krisens sære limbo-tilstand, og hun 
er omgivet af flyttekasser i Aalborg-lejlig-
heden. Ginne Marker flytter til Køben-
havn for at være tættere på de personer, 
hun samarbejder med, og hun ser frem til 
– forhåbentligt – snart at vende tilbage til 
de store scener. Uanset om det bliver no-
genlunde som tidligere eller under helt 
nye vilkår.

Stor afstand

Det er blevet til en håndfuld sommer-
koncerter, hvilket var en modsætnings-
fyldt oplevelse.

Fra scenen til sofaen

KNÆKKER NYE MUSIKNAVNE I TIDENS MODVIND?

Foto: G
ritt Sanders
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»Stemningen var virkelig anderledes, end 
jeg er vant til. Der var en gensidig tak-
nemmelighed over, at vi igen kunne mø-
des over musikken. Nærværet var forstær-
ket, og responsen var rigtig god, så det var 
meget positivt. Omvendt var det underligt, 
at publikum var så langt væk, og at alle 
stod på afstand af hinanden. Jeg forventer, 
at oplevelsen bliver noget i samme ret-
ning ved de koncerter, jeg ifølge planen 
skal spille til efteråret,« siger Ginne Mar-
ker.

Hun har stor tillid til, at spillestederne 
kan håndterer de strikse hygiejneregler.

»Men jeg er bekymret for, om spilleste-
dernes økonomi kan hænge sammen. Der-
for er jeg også åben overfor nytænkning. 
Måske kan spillestederne afholde flere 
koncerter på en dag med ét musiknavn, så 
flere gæster kan være med? Vi bliver nødt 
til at tænke kreativt – ligesom vi har set 
det med drive-in- og streaming-koncerter. 
Folk i musikbranchen er vant til at tænke 
kreativt, så nogle af de nye idéer, vi prøver 
af, skal nok blive hængende fremover. E 
ller måske bliver de et supplement til tra-
ditionelle koncerter. Egentlig synes jeg, at 
mange i branchen er ved godt mod,« siger 
Ginne Marker. 

Big in Taiwan

Hun er selv økonomisk trængt, men hun 
prøver at klare sig igennem.

»Jeg har endnu ikke kunnet få del i 
støttekroner, fordi jeg er gået fra at være 
studerende til at være fuldtidsmusiker. 
Mentalt griber jeg fortsat musikken an 
som et fuldtidsjob. Spørgsmålet er selvføl-
gelig, hvor længe jeg kan fortsætte med 

det, hvis det bliver umuligt at tjene penge 
i branchen. Men indtil videre er jeg for-
trøstningsfuld,« fortæller den unge musi-
ker.

Hun har haft god karriere-medvind efter 
udgivelsen af debutalbummet ’For Seasons 
to Come’, der udkom i slutningen af 2019. 
Det har fået fine anmeldelser og tiltrukket 
mere end tre millioner streams. 

»Det er rigtig dejligt! Der er også lyttere 
rundt omkring i verden. Det er lykkedes 
at få musikken på flere playlister, og det 
betyder bl.a., at der er mange, som lytter 
med i Taiwan og Indonesien. Ellers er mit 
publikum primært i de skandinaviske lan-
de, så der er meget at bygge videre på. Jeg 
er rigtig glad for at have haft Aske Jacoby 
som samarbejdspartner. Han har produce-
ret albummet, og jeg har gavn af hans sto-
re erfaring og kontakter i branchen,« siger 
Ginne Marker.

Værn om kulturen

Hun sætter også pris på, at berømte kolle-
ger som Simon Kvamm og Michael Falch 
har råbt op og krævet mere politisk forstå-
else for den ekstremt svære situation, mu-
sikbranchen befinder sig i.

»Musikken har været overset, og der ta-

les mest om ’støtte’ til kulturen. Men kul-
tur er jo også et indbringende erhverv 
med mange arbejdspladser.« 

»Jeg synes faktisk, at der er blevet ban-
ket i bordet fra musikbranchens side, men 
man har haft svært ved at blive hørt. Kul-
turen opfattes desværre af mange som 
krymmel på kagen. Noget, der kan undvæ-
res. Men netop corona-nedlukningen viste, 
hvor vigtig kultur er for os. Der blev f.eks. 
læst masser af bøger, hørt musik og set 
film. Det skaber fællesskab, hvilket er 
utrolig vigtigt for, at vi kan føle os som en 
del af et samfund. Vi skal værne om kul-
turen, og det gør vi ikke, hvis unge talen-
ter mister modet til at gå ind i en krise-
ramt branche. De bedste navne skal kun-
ne folde sig ud, hvad enten det er The 
Minds of 99, Lukas Graham eller Mø.  
Deres succes breder sig som ringe i hele 
branchen. Og så er der måske spillesteder, 
der også har råd til at give et nyt navn 
som mig en chance. Men hvad hvis lige 
netop de personer, der er fremtidens store 
musiknavne, aldrig kommer i gang eller 
ikke bliver taget seriøst?« spørger Ginne 
Marker.

Hun svarer selv på godt jysk: »Det vil 
være rigtig træls!« 

Fra scenen til sofaen

KNÆKKER NYE MUSIKNAVNE I TIDENS MODVIND?

Ginne Marker kan både selv og med andre. 
Hun har udgivet et populært vokaljazz-al-
bum, og hun spiller live med veteranbandet 
Dodo & The Dodos. Her er hun ved en som-
merkoncert med blandt andre Signe Svendsen 
og Mathilde Falch.
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I marts gjorde det ondt. Nu gør det rigtig 
ondt, og dele af livebranchen nærmer sig 
den terminale fase. Mange spillesteder og 
kulturhuse kæmper for at holde gang i 
forretningen og i det mindste undgå alt 
for store røde tal i regnskabet. 

Hos bookerne har man travlt med at 
redde stumperne og udsætte koncerter, alt 
imens det kniber gevaldigt med nye afta-
ler. 

Musikerne – både stjerner og vandbære-
re – stirrer på halvtomme kalendere, tager 
til takke med, hvad de kan få, og siger ja 
til at spille to koncerter i stedet for én for 
dog at komme ud og møde et publikum. 

En trængt branche mellem handling 

og forvandling

Spørger man spillesteder, kulturhuse og ar-
rangører om situationen lige nu, er der tre 
ting, der går igen. 

For det første vakler troen på, at alt 
snart bliver, som det var tidligere. De fle-

ste indstiller sig på, at corona-krisens kon-
sekvenser bliver langvarige. 

For det andet er der en tydelig bekym-
ring for, om man fortsat kan være tilstede 
i publikums bevidsthed og være relevant i 
det lokalsamfund, man som kulturhus og 
spillested er en del af. Det er blevet svære-
re at sælge billetter til nye koncerter, og 
mange steder mærker man en usikkerhed 
hos det normalt ellers købelystne publi-
kum.

For det tredje trumfer viljen til hand-
ling den snigende håbløshed. De fleste ste-
der knokler man med at finde nye og sik-
re måder at gennemføre koncerter på. 
Man informerer grundigt, så folk føler sig 
trygge, når de skal til koncert. Og man 
prøver nye koncertformater. 

Prøv lige at spørge en tømrer om det …

Når vi snakker nye koncertformater, dre-
jer det sig høj grad om at have to koncer-
ter i stedet for en på en aften. 

Alle kan se logikken i, at når spilleste-
det ikke kan have 500 stående gæster i sa-
len, men kun eksempelvis 120 siddende, 
ja, så kan det hele hænge lidt bedre sam-
men, hvis bandet spiller koncert både kl. 
18 og 21. Men hvem er det, der skal betale 
for det format? Kunstnerne.

De skal arbejde dobbelt så meget til om-
trent den samme løn.

Spørger man musikerne om, hvad de sy-
nes om den løsning, lyder der næsten en-
stemmigt et dybt suk efterfulgt af et: »Ja-
men, altså… hvad fanden skal vi ellers 
gøre …«

Mika Vandborg er en af landets flittigste 
og mest benyttede guitarister. Ved indgan-
gen til 2020 havde han 110 koncerter i ka-
lenderen. Han nåede at spille 19, så lukke-
de alt ned. Han er klar til spille to koncer-
ter på en aften, men er også frustreret 
over den situation, han og mange andre 
professionelle musikere er havnet i. 

»Jeg elsker at spille musik, og jeg har 

LIVEBRANCHEN BLØDER, SPILLESTEDERNE ER I KNÆ, OG MUSIKERNE 

SPILLER DOBBELTKONCERTER. DER BLIVER ARBEJDET DESPERAT PÅ 

AT FINDE LØSNINGER, SÅ PUBLIKUM KAN OPLEVE LIVEMUSIK, OG 

MUSIKERNE KAN KOMME UD AT SPILLE. MEN HÅBET OM EN SNARLIG 

TILBAGEVENDEN TIL NORMALE TILSTANDE SVINDER IND. 

SMÅ FORMATER OG 
STORE UNDERSKUD

FLUGT FRA FAGET?

En undersøgelse foretaget af den svenske organisation Musik-
centrum Riks blandt professionelle svenske musikere og arti-
ster viser, at hver tredje er på vej væk fra faget. 21 procent af de 
adspurgte svarer, at de allerede har forladt deres fag eller over-
vejer at gøre det. 13 procent svarer, at de vil skifte arbejdsom-
råde inden for branchen. Se mere på: www.musikcentrumriks.se

Dansk Artist Forbund og en række danske musikorganisationer 
er på vej med en undersøgelse af musikkens kunstnere, hvor 
der bliver spurgt om blandt andet indtægt, arbejdsforhold  
og situationen med corona -krisen og tanker om at og forlade 
branchen.



A F  M A R T I N  B L O M  H A N S E N

Livebranchens Coronabegrænsninger presser både artister og spillesteder.
Fotos: Lau Wulfsberg, leder af kulturhuset Viften i Rødovre (øverst), 
guitarist Mika Vandborg (i midten) og popduoen Souvenirs, med Sofie Bonde 
og Nils Torp (nederst).
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SMÅ FORMATER OG 
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ikke været ude siden starten af marts. Jeg 
havde det bedst bookede år i min kalender 
nogensinde. Ting, jeg virkelig glædede mig 
til at spille. Electric Guitars, Europa- og 
Sydamerika-tur med Ida Nielsen, Love 
Shop, Claus Hempler … det hele er næsten 
forsvundet. Så at komme ud at spille og 
bare se publikum, høre min guitarforstær-
ker og spille god musik … ja, for pokker 
da.«

»Jeg vil sindssygt gerne spille. Og hvis 
vi skal spille to koncerter, skal jeg nok stå 
der. Men af princip er det en rodebutik, at 
det er os musikere, der skal arbejde dob-
belt for at få hyren. Prøv at sige det til en 
tømrer. Han vil sige: Jamen, så kan du da 
selv sætte resten af det plankeværk op.« 

»Vores branche er vild, fordi den er bå-
ret af drømmere. Og derfor skal man gang 
på gang finde sig i, at man må tage det, 
der kommer,« siger Mika Vandborg.

Mindre bands

De store produktioner har svære vilkår på 
det indendørs livemarked lige nu. Tenden-
sen er helt klart mindre enheder, der er 
gearet til corona-ramte spillesteder. 

»Der tegner sig et billede i branchen af, 
at mindre konstellationer er vejen frem i 
øjeblikket. Store produktioner kan ikke 
rigtig hænge sammen, som det er nu. Skal 
man have rigtig høje honorarer, er det 
svært at gennemføre. Trenden er at lave et 
mindre setup, så man kan komme ud at 
spille. Og ingen tvivl om, hvem der taber 
her. Hovedartisten kan godt komme ud- 
måske med en akustisk guitar. Men musi-
kerne har færre job. Der er simpelthen 
mindre arbejde, hvis det her fortsætter,« 
siger Mika Vandborg.

Et nedkølet efterår

Færre job i kalenderen er også virkelighed 
for bandet Souvenirs. Det meste i deres ka-
lender forsvandt, da corona-krisen satte 
ind. Og den nære fremtid er ikke et kønt 
syn. 

»Efterår og vinter ser helt forfærdelige 
ud. Vi spiller normalt 35–40 koncerter 
hvert år. Vi havde et virkelig fint forår 
planlagt. En del blev skubbet til efteråret, 
og en del blev skubbet frem på ubestemt 
tid. Nogle steder udbetalte halvt honorar 
som forskud, vi fik del i hjælpepakke, og 
så fik vi skat tilbage. Så vi har klaret os 
igennem indtil videre,« fortæller Sofie 
Bonde, som selv booker bandet.

»De job, vi har fået skubbet til efteråret, 
er jo i kalenderen. Men jeg har ikke fået 
nye aftaler ind. Der plejer at komme fore-
spørgsler henover foråret og sommeren til 
efteråret og næste år. De er ikke kommet i 
år. Nu skal jeg i gang med at kontakte ar-
rangører, som formodentlig slet ikke rigtig 
tør at forpligte sig med kontrakter før 
langt ind i næste år. Fordi det hele er så 
usikkert.«

Sofie Bonde peger på en anden, men 
særdeles vigtig ting. Nemlig selve koncer-
tens kerne – mødet og kommunikationen 
mellem musikere og publikum.

»Hvis folk er for gode til at sidde helt 
stille og slet ikke reagere, kan vi ikke gøre 
vores job godt nok. Det er lidt ligesom at 
være lærer og gå ind i en klasse, hvor in-
gen siger noget eller giver respons. Så kan 
man jo ikke undervise. Det samme for os. 
Det bliver umuligt, hvis der ikke er en 
kommunikation. Det er jo hele præmissen 
for at spille musik, at folk er samlet, og 
der er en udveksling mellem publikum og 
musikere,« siger hun.

Vores vigtigste opgave lige nu 

er at eksistere

Det regionale spillested Godset i Kolding 
håber at få gavn af den seneste hjælpe-
pakke. 

Godset har over sommeren afholdt 
udendørs koncerter, lavet streamingkon-
certer og samarbejdet med plejehjem om 
koncerter. 

På selve spillestedet har de gjort det 
samme som mange andre, nemlig sat to 
koncerter op samme aften. Spillestedsleder 
Martin Røen nævner en aften med Teitur 
og Gustaf Ljunggren, som spillede kl. 
18.30 og kl. 21. 

»Normalt er der plads til 700. Nu har vi 
plads til 120 siddende. For at gøre koncer-
trummet så godt som muligt, har vi inve-
steret i skamler, som kan kobles sammen 
med stolene. Så det er faktisk blevet helt 
hyggeligt. Det var en forrygende aften og 
en absolut fuld koncertoplevelse, publi-
kum fik,« siger Martin Røen. 

Det ændrer dog ikke på, at Godset på 
linje med de fleste andre spillesteder mi-
ster omsætning. Martin Røen fortæller, at 
de i en lang periode har solgt mindre, end 
de plejer. Noget af det vigtigste for ham 
lige nu er information, så publikum kan 
føle sig trygge ved at købe billetter til en 
koncert.

»Hvis blot ti eller femten procent af vo-
res publikum er usikre på, om de vil til 
koncert, og derfor bliver hjemme, har vi et 
kæmpemæssigt problem. Derfor er det vig-
tigste for os at få viden om, hvordan vi gør 
det her sikkert. Når folk kommer til kon-
cert på Godset, skal de vide, at vi har ud-
dannet vores personale, så godt som vi 
overhovedet kan, at vi har ekstra rengø-
ring og så videre.«

HJÆLPEPAKKE TIL KULTURAKTIVITETER
Sidst i august blev der lavet en aftale om en Aktivitetspulje på 
300 mio. Formålet med puljen er at støtte fortsatte aktiviteter 
på kulturområdet. Under ordningen kan arrangører søge til-
skud til publikumsrettede kulturaktiviteter. Puljen yder tilskud 
på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter.  En koncert, man 

får puljetilskud til, må ikke give overskud. Det betyder at et 
spillested ikke kan hente penge hjem til at dække de under-
skud, der allerede er oparbejdet gennem den nu mere end seks 
måneder lange corona-krise.
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»Vores vigtigste opgave er at eksistere 
og beholde vores relevans og synlighed 
over for publikum. Vi har aldrig før været 
i en så presset situation, hvor vi risikerer 
at glide ud af folks bevidsthed. Jeg har 
brugt al min tid de sidste 25 år på at sam-
le folk. Nu bruger jeg al min tid på at skil-
le dem ad. Det er jo syret. Men jeg tror, at 
musikken kan være god medicin mod det 
kollektive traume, coronaen har medført. 
Livemusikken kan samle os i stedet for at 
skille os ad,” siger Martin Røen, der også 
er parat til at tilbyde Godset som et sted, 
hvor man i samarbejde med sundheds-
myndighederne kan afprøve og teste ny 
muligheder for koncertvirksomhed. Det 
kan være mundbind til publikum, maski-
ner der kan rense luften, afstandsregler og 
publikumsantal.

Mellemlaget af kunstnere er hårdt ramt

Lau Wulfsberg, leder af kulturhuset Viften 
i Rødovre, nikker genkendende til vigende 
billetsalg og stigende underskud. Oven i 
det er stort set alle internationale navne 
hos Viften aflyst. Han håber at kunne be-
nytte dele af den seneste hjælpepakke 
samt ikke mindst goodwill fra Rødovre 
Kommune. 

»Jeg har en udfordring med at vedlige-
holde mit spillested. En udfordring med at 
holde på personalet og have arbejde til 
dem. Jeg ser en stram nær fremtid. For 
mig handler det om, at vi som sted kan 
komme igennem denne her tid og formå 
at lave oplevelser, så vi stadig er i publi-
kums bevidsthed. Samtidig med at vi kan 
lave begivenheder, folk synes er fede. Ikke 
mindst skal publikum føle sig sikre, når 
de kommer her,« siger Lau Wulfsberg. 

Han er bekymret for sit kulturhus. Men 
han er også bekymret for musikerne. 

»Hvis man fortsat lader det udøvende 
erhverv være nødlidende, som det er i øje-
blikket, bliver det et problem på længere 
sigt. Det er benhårdt for de mellemstore 
artister, der er meget afhængige af at kom-
me ud hver weekend. Det er artister, vi 
bruger rigtig tit. Der er relativt få toparti-
ster, og så er der rigtig mange i mellemla-
get. Det er alle de mange orkestre, der ta-
ger rundt og spiller, men ikke spinder 
guld på en turné. De kan leve af det, men 
så er det heller ikke mere forgyldt. Jeg hå-

ber, støtteordningerne vil tilgodese de ud-
øvende kunstnere,« siger Lau Wulfsberg. 

Nostalgi i nationalparken på halv kraft

Hotel Fuglsøcentret ligger midt i National-
park Mols Bjerge og har haft en forrygen-
de sommer med udlejning af hotelværel-
ser til turisterne. Men det kan dog ikke 
opveje de tab, hotellet har haft ved det, 
der har gjort Fuglsøcentret både berømt 
og velbesøgt: koncerter med både interna-
tionale og danske navne. Her kan publi-
kum købe koncertbillet til seniornavne i 
nostalgi-topklassen som Procol Harum, 
Suzi Quatro og Nena såvel som danske 
topnavne som Allan Olsen, Anders Blich-
feldt og Lars Lilholt. 

Fulgsøcentret er noget så sjældent som 
en privat aktør, der ikke modtager en kro-
ne i offentlig støtte. 50 procent af omsæt-
ningen er hoteldrift, og 50 procent er kon-
certaktiviteterne, fortæller direktør Peter 
Brinks. Billetsalget til koncerterne er hal-
veret. Han savner først og fremmest lang-
sigtede planer fra politisk side, så han kan 
planlægge og gennemfører sine koncerter. 

»Lige nu må vi have 500 til en koncert. 
Jeg håber, det bliver løftet til 1.000. Jeg 
kan have 950 i min koncertsal, og mange 
koncerter er solgt til 950 mennesker. Som 
det er nu, ved jeg ikke, om vi en uge før 
koncerterne skal ringe til 450 mennesker 
og sige, vi beklager rigtig meget, men I 
kan ikke komme til koncert, og I får pen-
gene retur. Det er svært at arbejde med,« 
siger Peter Brinks, der mener, at man godt 
kunne have flere publikummer inde og 
samtidig gøre det sundhedsmæssigt for-
svarligt.

»Min koncertsal er en sportshal på 
1.100 kvadratmeter. Det er forholdsvist 
nemt at overholde de nuværende afstands-
krav. Jeg har foreslået, at folk kunne have 
mundbind på til koncerterne.«

Fulgsøcentret har planlagt 25 koncerter 
i efteråret 2020 og regner med at gennem-
føre de 20.

Med overbiddet i bordkanten

I Svendborg sidder Jesper Vander Nielsen, 
direktør for bookingbureauet Fyns Musik-
kontor, og håber, der kommer mere gang i 
forretningen. 

»Vi mærker en klar nedgang. Det kan 

godt være, at vi har fået kompensation på 
løn og så videre, og det har været meget 
vigtigt, men selve omsætningen er halve-
ret i år. Antallet af nye aftaler er gået 50 
procent ned. Det er voldsomt,« fortæller 
han.

»Folk har jo hængt på med overbiddet i 
bordkanten. Nu er det vigtigt, at man kan 
løfte sig en lille smule. Nogle steder er be-
grænsede af kvadratmetre, og de forsøger 
at være kreative med telte og udendørsar-
rangementer – også et godt stykke ind i 
september. Andre steder bygger man nye 
scener eller flytter til en større sal eller 
hal for at overholde afstandskravene.«

Jesper Vander Nielsen møder også øn-
sker fra arrangører om, at honoraret til 
kunstnerne skal være mindre. Et ønske, 
han afviser, da honorarerne for hans arti-
ster ikke er himmelhøje. Med hensyn til 
at spille to koncerter i stedet for en, ople-
ver han stor velvillighed hos musikerne. 

»Mange siger, at okay, noget er vi jo 
nødt til at gøre. Jeg tror, alle rigtig gerne 
vil gøre noget for at imødekomme de vil-
kår, der er lige nu,« siger han.

Det værste er det med identiteten

Tilbage til guitaristen Mika Vandborg. 
Han fortæller, at han har haft gavn af de 
hjælpepakker, der er etableret, men at han 
har mistet mere end halvdelen af sin nor-
male indtægt. 

»Det er et blodbad, og det er det for alle, 
jeg kender. Man skruer ned for det hele. 
Ingen kaffe ude i byen, ingen restaurant-
besøg. Og jeg er holdt op med at købe 
ting.«

»Det er ikke sjovt at gå i minus hver 
måned. Men det værste er at blive ramt på 
identiteten. Det der med, at jeg hver tors-
dag, fredag og lørdag sætter mig ud i en 
bil med mine bedste venner i forskellige 
sammenhænge og spiller god musik, un-
derholder folk og får penge for det. Det 
med at mødes med andre kolleger på tan-
ken om natten … hele ens identitet med at 
være ude at spille, komme ud til spilleste-
derne. Mit liv er jo hele tiden at være et 
nyt sted, møde nye mennesker og yde et 
stykke professionelt arbejde. At alt det for-
svinder, er det værste,« siger Mika Vand-
borg. 
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Solsort
I Danmark er jeg født
Anna Music / Gateway 
Music
 

Sjov med Musmatik
Sjov med Musmatik
Fnug Records
     
   

Mads Langer
Life In Stereo
Sony
     

ON DOG
Dielectric
ILK
     

Nikoline og Bisse
Skærmtrold
Rebel Inc.
     

Nana Jacobi
Et Skib
Hun Solo Records
     

Nana Jacobi
Ingenmandsland
Hun Solo Records
     

Nicklas Sahl
Unsolvable
Warner
     
 

Gustaf Ljunggren/ 
Emil De Waal
Måne
DME

Belau feat. Kirstine 
Stubbe Teglbjærg
Rapture
Hun Solo Records

The William Blakes
Europa
Speed of Light
     

The Mountains
Before & After 
Hollywood
Warner Music

Freja Kirk
Sloppy Seconds
Disco:wax
   

Kidd
Bare Dans
Universal
     
   

Mademoiselle Karen
Je Suis Rentrée à la 
Maison
Mystic Production 
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Ginne Marker
For Seasons to Come
Giant Birch

Mads Langer
21:4
Sony
     

The Beatophonics
Let's Do This
Target Records
     

Den Syvende Søn
Trods
Target Records
     
   

Agnes Obel
Myopia
Strange Harvest Limited
     

Oh Land
I Miss One Week Ago
Tusk Or Tooth
     

BlackieBlueBird
Goodbye in July
T&E Records
     

Gurli Octavia
Drinks
Sony
     

Michael Frederiksen
Truxa
Bogudgivelse
     

Mads Westfall
Kender du, 
så husker jeg
State Of The Arts

Nicklas Sahl
In The Window Frame
Warner
     

Thor De Force
The Build
Ropeadope

Jacob Bellens
My Heart is Hungry ...
HFN

MOZAÍK
MOZAÍK
GL Music
     

Baal
The Quiet Session
Baal
     

TopGunn
SAS
Sony
     
   

Annette Bjergfeldt
Højsangen fra 
Palermovej
Modtryk
     

Calby
The Million Dollar Song
No3
 
     

Mike Tramp
Second Time Around
Target
     
   

Alberte Winding
Martha's Vineyard 
Target Records 
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Få rabat på din næste ferie 
– se mere på pluskort.dk 

PlusFeriepark. 

Er det tid til leg, hygge og kvalitetstid 

med familien, så besøg en af Landal 

GreenParks danske ferieparker. 

10 % 

PlusFerie. 

Tag på en rigtig god ferie med 

Primo Tours. Bestil mindst 60 dage 

før afrejse, og spar 5 % på rejsens 

grundpris.   

2-5 %

PlusHotel.    

Danmarks største hotelkæde med 

hyggelige kroer og skønne hoteller 

beliggende i hele Danmark. 

9 %

PlusFerie. 

Apollo Rejser tilbyder et  

bredt udvalg af rejsemål og  

typer for at opfylde netop din 

drømmerejse.  

3-5  % 

PlusFærge.    

Rejs komfortabelt med DFDS  

færgerne til fx Norge, Sverige,  

England og Tyskland.  

5,5 %

PlusHostel. 

Tilbring feriedagene med  

familie og venner på et af de  

63 vandrehjem, som er tilknyttet 

Danhostel-kæden. 

10 % 
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Jonas Struck
Score: Vores Mand 
i Amerika
Sound by Struck 2020
     

Gurli Octavia
We Leave The 
Night Young
Sony
     

Helle Henning
As Long As We 
Both Know
Storyville

ARTISTEN   2020 23

Daimi
Nu med hatten på sned
Gateway
     

Hanne Boel
Between Dark & 
Daylight
Stunt Records

Rocqawali
Kalam
greatmusic.dk
     

Signe Svendsen
Det Forlyder
I Do Records
 
     

MOZAÍK
Talk Talk Talk 
Gl Music
     
   

Silas Bjerregaard
Skygger for Solen
WM Denmark
     
   

Marie Key
Lille Insta
Sony
     

Dizzy Mizz Lizzy
In The Blood
Sony
     

Thor Backhausen 
Harmoni
Harmonisation-
Relaxation-Meditation
Mi&Back Rec.

Ninna Milner
Treasures Of The Heart
WiMi
     
   

Drew Sycamore
Take It Back
Warner
     
   

Lise-Lotte Hergel 
& Helle Henning
MOR 
Gyldendal
     

Marie Key
True Love
Sony
     
   

Fantasillion
Need a Way Out
Fantasillion
     
   

Mads Westfall
Westfalls Viser
Exlibris
 
     

Få rabat på din næste ferie 
– se mere på pluskort.dk 

PlusFeriepark. 

Er det tid til leg, hygge og kvalitetstid 

med familien, så besøg en af Landal 

GreenParks danske ferieparker. 

10 % 

PlusFerie. 

Tag på en rigtig god ferie med 

Primo Tours. Bestil mindst 60 dage 

før afrejse, og spar 5 % på rejsens 

grundpris.   

2-5 %

PlusHotel.    

Danmarks største hotelkæde med 

hyggelige kroer og skønne hoteller 

beliggende i hele Danmark. 

9 %

PlusFerie. 

Apollo Rejser tilbyder et  

bredt udvalg af rejsemål og  

typer for at opfylde netop din 

drømmerejse.  

3-5  % 

PlusFærge.    

Rejs komfortabelt med DFDS  

færgerne til fx Norge, Sverige,  

England og Tyskland.  

5,5 %

PlusHostel. 

Tilbring feriedagene med  

familie og venner på et af de  

63 vandrehjem, som er tilknyttet 

Danhostel-kæden. 

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



ARTISTEN   202024

Du er træt af lugten af sprit, træt af at sid-
de med mundbind i bud og tog, træt af at 
give albue-hilsen eller fod-ditto, træt af at 
vaske hænder og håndklæder ved mindst 
60 grader – og alligevel er der ingen vej 
udenom.

Det var klovn og performer Lene H. 
Lund også, da hun i løbet af foråret be-
gyndte at tænke over, hvordan hun kunne 
gøre sikkerhedsafstand og håndsprit til en 
integreret del af sine forestillinger:

»Da coronaen viste sit grimme ansigt, 
og landet lukkede ned, var jeg klar over,  
at det hér blev noget skrammel. Allerede  
i marts lavede jeg en skitse over resten af 
året, som indtil nu har vist sig at holde 
stik,« siger Lene H. Lund, der vidste, at 
sommerens forestillinger måtte afvikles 
under hensyntagen til smittefare. Derfor 
skabte hun en ny indgangsvinkel for sin 
kendte og elskede klovnekarakter Karla 
Kanon:

»Hun fik simpelthen rengørings-pip. 
Håndsprit blev inkorporeret i min forestil-
ling, så Karla startede med at ’afspritte’ fli-
serne, børnene sad på, før de kunne sætte 
sig, hun afsprittede fødder og hænder, prø-
vede at afspritte ører og næser under gri-
nende protest af ungerne og endte med at 
tømme sprayflaskens indhold ud over det 
ganske publikum,« forklarer Lene H. Lund 
og tilføjer, at det selvfølgelig ikke er sprit, 
hun sprøjter ud over børnenes hoveder, 
men vand.

Humor virker effektivt

»Jeg sagde, at børnene skal sidde med en 
troldepruts afstand. Det svarer til en me-
ters afstand. Hvis man får børnene til at 
lade som om, de slår en fis, så er de place-
ret rigtigt allerede. Så giver det sig selv,« 
fortæller Lene H. Lund. For hende har det 
været vigtigt at gøre en dyd ud af en nød-
vendighed og samtidig gøre dyden sjov:

»Man bliver nødt til at gøre det sjovt, 
for vi er alle trætte af restriktioner og reg-
ler. Det hænger os ud af halsen. Og så kan 
man sige, at overdrivelse fremmer forståel-
sen. Der bliver afsprittet på jorden, på bør-
nenes tæer og hen over hovederne, senere 
bliver flasken selvfølgelig byttet ud med 
rigtig håndsprit. Men lige i starten er det 
bare sjovt. Jeg bruger meget humor, og det 
elsker børnene. Jeg fjoller rundt og er for-
virret og kan ikke finde spritten. Så råber 
børnene, hvor den er. Og det er også dem, 
der må lære Karla Kanon om forskellen på 
afspritningssprit og håndsprit. Jeg spiller 
dum, og det får børnene til at le – når jeg 
for eksempel skal putte sprit på første 
hånd og anden hånd og tredje hånd, så si-
ger børnene: »Jamen, jeg har kun to hæn-
der!« Jeg har konstant dialog med børnene 
– og de har styr på det og vil gerne forkla-
re.«

Sprit din chinchilla!

I stedet for at lade corona-restriktioner be-
grænse sig har Lene H. Lund taget dem til 

et nyt level, og allerede fra introen er der 
knald på, forklarer hun:

»Introen er det vigtigste – hver gang der 
kommer noget nyt, skal der sprit på. Jeg 
har en vasketøjskurv, der bliver fyldt un-
der forestillingen, for der skal jo vaskes 
hver gang. Så bliver alle de lommetørklæ-
der, jeg putter i maskinen til små stykker, 
og næste gang jeg åbner maskinen, er de 
blevet til en sok med huller i.«

Et andet element i Karla Kanons fore-
stillinger er levende dyr. Dem kan børne-
ne få lov til at komme op og kæle med. 
Men med corona i luften, må Karla Kanon 
være på den sikre side, fortæller Lene:

»Jeg får afsprittet min chinchilla – først 
var den sort og hvid, så ’kommer den i 
sprit’ og bliver helt hvid. Jeg har to chin-
chillaer, så der er altså ikke nogen, der  
lider skade.«

Chinchillaen kommer i et bur med stof 
over, og så sprayer Karla Kanon lidt ’sprit’, 
det vil sige vand over buret – og vupti 
væk er hver plet. Hun sørger altid for, at 
forestillingerne foregår udendørs, for det 
betyder både større sikkerhed, men også 
at Karla Kanon kan sjaske, vaske og sprit-
te over alt.

Arrangørerne skal sørge for sikkerheden

Udover det tager Lene H. Lund også selv et 
ansvar for at sørge for at mindske smitte-
spredning. Hun har blandt andet valgt 
ikke at turnere, som hun plejer:

KLOVN LENE H. LUND, AKA KARLA KANON, HAR GJORT AFSPRIT-

NING OG CORONA-AFSTAND TIL EN INTEGRERET DEL AF SIN 

PERFORMANCE - OG DET ENDDA UDEN AT NÆVNE CORONA MED ET 

ENESTE ORD. FOR HENDE HANDLER DET OM BÅDE AT TAGE AN-

SVAR, NÅR HUN UNDERHOLDER, MEN OGSÅ OM AT GØRE VIGTIGE 

SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER SJOVE OG VEDKOMMENDE.

IKKE ET ORD 
OM CORONA
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»Det er min største bekymring, at jeg 
normalt optræder i mange institutioner 
landet over, og jeg derved kan risikere at 
viderebringe smitte mellem institutioner 
og regioner. Jeg laver enkelte forestillinger 
ved forespørgsel, hvor jeg pr. definition 
fortæller dem (arrangørerne, red.), at de 
skal sørge for håndsprit til publikum, 
men at jeg også har det inkorporeret i 
forestillingen. Jeg er meget fast i mælet 
om, hvilke forestillinger jeg anbefaler og 
hvorfor. Det fornemmer jeg at arrangører-
ne er glade for og de anerkender altid 
mine valg.«

Fantasi og humor er geniale  

motivationsfaktorer

Spørger man hende, om hun har gode råd 
til andre performere, der skal arbejde  
under coronarestriktioner og -forbehold,  
svarer hun, at det altid er en god idé, at få 
klare linier om, hvem der har ansvaret for, 

at arrangementet forløber efter reglemen-
tet:

»Sørg for at der i kontrakten står, at ar-
rangøren er ansvarlig for, at der er hånd-
sprit til publikum. Få frem i materiale  
eller på din webside, hvad du gør for at 
beskytte publikum, men gør det med et 
twist. Folk er blevet tæppebanket med an-
visninger og udråbstegn, og vi skal som 
entertainere skabe smil. Ikke panderyn-
ker. Man kan godt formidle med humor.«

Og så er fantasien altid til hjælp, hvis 

man tør bruge den. Dog skal man med et 
opmærksomt publikum vare sig for, at de-
res fantasi ikke pludselig kupper showet, 
slutter Lene H. Lund:

»Pladsopdeling med tape eller lignende 
er altid en løsning, og børnene er ved at 
have lært at acceptere det. Men kan man 
finde sjovere måder. Jeg har lavet en fore-
stilling som heks, hvor jeg fortalte børne-
ne, at der skulle være plads til en af mine 
spøgelsesvenner imellem dem. Det var 
lige før, at dét at placere børnene blev sjo-
vere end selve forestillingen, for jeg måtte 
jo fortælle ungerne, hvad mine usynlige 
venner hed. Kom de for tæt på hinanden, 
måtte jeg jo protestere over, at de stakkels 
spøgelser blev mast. Behøver jeg at sige, at 
vi havde det festligt?«

Lene H. Lunds klovnekarakter bruger både håndsprit, 
usynlige venner og troldefis i forestillinger for børn.

Foto: L. H
øj Lund
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Siden tv-vært Sofie Linde satte fokus på 
seksuel chikane til Zulu Comedy Galla er 
MeeToo-debatten blusset op igen. Også i 
underholdnings-brancherne er der masser 
at tage fat på. Selvom cirkusområdet kan 
se en begyndende effekt af MeToo-bølgen 
fra 2017, skal branchen fortsætte med at 
turde tale om hvor grænserne går, lyder 
opskriften fra artisternes formand, Sara 
Indrio: »Som optrædende arbejder vi på et 
område, hvor vi hele tiden bliver vurderet 
på præstationer og tit også på udseende, 
krop og påklædning. Vi er tilmed ofte af-
hængige af gatekeepers eller korte samar-
bejder om at få vores arbejde ud i verden. 
Derfor bør vi som branche gøre alt, hvad 
vi kan, for at få en respektfuld og ligevær-
dig kommunikation, både med hinanden 
og dem vi samarbejder med.«

                                                                                      
Forandring er mulig

Dansk Artist Forbunds bestyrelse arbejder 
for at branchen over en bred kam fortsat 
skal have spot på grænseoverskridende ad-
færd og et godt arbejdsmiljø, også efter at 
mediebevågenheden lægger sig. Ændrin-
gerne skal ske i det daglige arbejde på og 
bag scenerne, og den forandring er allere-

de i gang nogle steder, vurderer Sunniva 
Byvard, bestyrelsesmedlem i DAF. Siden 
#MeToo i 2017, hvor cirkusartisterne ind-
samlede en lang række beretninger om 
krænkende adfærd, er arbejdsmiljøet kom-
met mere i fokus,  fortæller hun.

 »Jeg fornemmer at der de sidste par år 
langsomt er sket en holdningsændring på 
cirkusområdet, hvor vi mere åbent kan 
tale om grænser. Kroppen er i centrum i 
cirkusgenrerne og det er en stor del af vo-
res performance at være meget tæt på hin-
anden. Under prøverne oplever jeg at 
mange er mere opmærksomme på hvor-
dan vi har det i det tætte arbejde. Der bli-
ver stillet flere spørgsmål til os som per-
formere, for at tjekke at alt er OK. Men vi 
skal blive ved med at tale om hvor græn-
serne går, også med de nye artister der 
kommer ind i branchen og ikke var en  
del af processen i 2017.«

 
Åben samtale

For formand Sara Indrio er det vigtigt at 
forbedre samtalen om det konkret arbejds-
miljø, men også at sikre samarbejde om 
lige og ordnede arbejdsvilkårene på det 
strukturelle niveau.

»Det har vist sig at være et svært emne 
at berøre både i det danske samfund som 
helhed og også i fagbevægelsens organisa-
tioner. Det pres, der kommer nedefra, er 
nødvendigt for, at vi hele tiden får det her 
op på dagsordenen. Vi må huske, at man-
ge af vores mandlige medlemmer, støtter 
forandringerne mere eller mindre aktivt. 
Hvis vi skal lykkes på den gode måde, er 
det vigtigt, vi får en samtale mellem køn-
nene. Spørgsmålet bliver, hvor høj en  
grad af krav vi skal sætte til hinanden og 
arbejdsgiverne i forhold til, at den samtale 
sker. Her kan de faglige organisationer 
spille en rolle for, at det for eksempel ikke 
er anderledes for freelancere end for fast-
ansatte.«

 
Opråb på musikkens område på vej

I september måned har dagbladet Politi-
ken haft kontakt med en lang række kvin-
der der har oplevet grænseoverskridende 
adfærd i musikbranchen. Artiklerne of-
fentliggøres efter redaktionens afslutning, 
men Dansk Artist Forbunds medier vil føl-
ge sagen og debatten.

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

CHIKANE? 
 FORANDRING 
KRÆVER ÅBEN 
SAMTALE
KEEP TALKING! SMÅ TEGN PÅ BEDRE KULTUR PÅ CIRKUSOMRÅDET VISER, 

AT DET NYTTER AT TALE OM KRÆNKELSER.
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CHIKANE? 

Der er små tegn på bedre arbejdsmiljø i cirkus-
branchen efter et fælles opråb mod krænkelser i 2017.
Her stod 873 kvindelige cirkusartister fra hele Europa 
bag et manifest mod krænkelser #theshowisover.
 
Fotoet handler ikke om krænkelser. Det stammer fra 
forestillingen Freaks skabt af cirkuskompagnierne 
Cikaros og TinCanCompany.

Foto: Andreas Bastiansen.
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Medlemmer af DAF og andre musikorga-
nisationer har for nyligt fået et længere 
spørgeskema om arbejdsforhold og økono-
mi ind i mailboksen. De indkomne svar 
skal være med til at dokumentere de ind-
tægter, musikkens kunstnere har, og hvor-
dan den enkelte sammensætter sit virke. 
Sara Indrio ser frem til at have klarere 
overblik på tværs af organisationernes fag-
grupper. 

»Alle der arbejder i kulturlivets orga-
nisationer, sukker efter mere fakta for at 
kunne skabe forandring. Vi får mange 
konkrete spørgsmål fra politikere og me-
dier om vores område, som det lige nu er 
svært for os at besvare, så denne undersø-
gelse er meget vigtig. Ikke kun som enkel-
te organisationer men som samlet felt«. 

 
Hvad kan DAF bruge en undersøgelse 
som denne til?
»I musikkens mange organisationer ser-
vicerer vi hver vores fagområder, og det er 
godt for medlemmerne. For at få politisk 
opmærksomhed og åbne døre til forhand-
linger om at styrke de kreative erhverv, 

skal vi tydeliggøre, hvad vores medlem-
mer har til fælles. Så kan vi tale med en 
samlet stemme og samtidig gøre plads til 
alle forskelligheder og specialer.«

 
Hvilken forskel vil det gøre at have de 
præcise indtægtstal?
»Helt grundlæggende har vi på nuværende 
tidspunkt rimelig god dokumentation for, 
at musik er værdiskabende for kulturliv 
og samfund, men også er et erhverv, der 
giver ret meget tilbage på en lille investe-
ring. Det er godt at vi har omsætningstal 
for eksempelvis hele livebranchen. Men  
vi kommer først rigtig videre, når vi ved 
mere om hvordan arbejde og indtægt for-
deler sig i musikerstanden. Den viden skal 
også omfatte volumen af de aftaler, vi 
indgår som branche og eventuelt løntryk 
og gratis arbejde.«

 
Der laves jævnligt opgørelser over musik-
økonomien, hvorfor er der brug for flere?
»Det er rigtigt, at der allerede findes nogle 
branchefacts. Vi har tal fra musikselska-
berne om, hvor meget de sælger, og vi ved, 

hvor meget livemusikken omsætter for. 
Men det fortæller ikke noget om vilkårene 
for den enkelte musiker eller solist. Ud 
over de ligheder omkring for eksempel 
økonomiske vilkår, forventer vi også at 
kunne se på forskelle på samme mellem 
køn, alder, kunstnerisk virkeområde, ud-
øvere/skabere og ikke mindst selvstændig/
lønmodtager status.«

De sidste emner er fokusområder for 
DAFs nye bestyrelse, som samler viden og 
erfaring ind fra Coronatidens udfordringer 
helt fra sagsbehandler niveau til politiske 
forhandlinger. Medarbejderne i forbundets 
faglige og juridisk afdeling har været i  
dialog med politikere, embedsværk og  
arbejdsgiverniveauet for at løfte den store 
opgave at formidle artisternes arbejds-  
og branchevilkår. Derfor har der også væ-
ret et særligt afsnit i undersøgelsen om 
Corona tiden.

 
Undersøgelsen ’Arbejdsforhold i Musik-
branchen’ er udarbejdet af Tænketanken 
Mandag Morgen og resultaterne forventes 
klar sidst på året.

DER ER FAKTA PÅ VEJ OM MUSIKKENS KUNSTNERE. GODT 8.000 DANSKERE, 

DER ARBEJDER MED AT SKRIVE SANGE ELLER OPTRÆDE OG TURNERE MED MUSIKKEN, 

ER MED I EN UNDERSØGELSE AF ARBEJDS VILKÅR OG ØKONOMI. ARTISTERNES NYE 

FORMAND SARA INDRIO FORTÆLLER, HVORFOR NETOP DEN VIDEN ER VIGTIG.

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

Musikorganisationer 
undersøger 
kunstnerisk arbejde

DAFS NYE FORMAND SARA INDRIO:
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Musikorganisationer 
undersøger 
kunstnerisk arbejde

SARA INDRIO 
– I TAL
Album: 5

Skæringer som sessionmusiker: 100 +

Livejobs: 5000 +

Kompositioner på film, album, 

TV-serier og forestillinger: ca. 50 

Antal instrumenter: 20 + 

Månedlige lyttere på Spotify: ca. 500 

Top 20 hits: 1 

Top 50 hits: 2 

DMA nomineringer: 1

Yndlingstone: #11

Spillefilm: 4

Videregående uddannelser: 2,5

År i fagpolitik: 6

År som freelance journalist: 10

Ægteskaber: 1

Børn: 2

Antal talte sprog: 5

Statsborgerskaber: 2

Foto: Isak H
offm

eyer
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»-7 kg på en uge!« 

Sådan lød overskriften på en reklame for 
et slankeprodukt, der florerede på inter-
nettet, men skuespillerinden, hvis ansigt 
og navn var knyttet til den dubiøse ud-
melding, havde ingen kendskab til hver-
ken reklamen eller produktet.

Det var gennem meldinger fra fans, at 
skuespillerinden blev gjort opmærksom 
på, at der på sociale medier og bl.a. TV2, 
B.T. og Ekstrabladet, var forskellige rekla-
mer i omløb, der misbrugte hendes iden-
titet til at reklamere for suspekte slanke-
produkter og ansigtscremer. 

Allerede samme dag som Rettigheds-
Alliancen blev gjort opmærksom på de  
falske reklamer, blev de fjernet fra diverse 
platforme. 

Troværdighed misbruges til svindel

RettighedsAlliancen har udviklet en pro-
cedure for nedtagning af de falske rekla-
mer, da der desværre ikke er langt i mel-
lem, at danskere med et velkendt ansigt 
oplever at blive sat i forbindelse med  

obskure produkter som slankepiller og 
Bitcoins. 

Den tillid og troværdighed der ofte om-
giver kendte danskere misbruges af lyssky 
bagmænd til falske reklamer. Der er som 
oftest tale om såkaldt phishing, der bety-
der at bagmændene får svindlet sig til 
penge og personfølsomme oplysninger 
gennem salg af tvivlsomme eller ikke- 
eksisterende produkter til intetanende  
forbrugere. 

Direktør i RettighedsAlliancen, Maria 
Fredenslund, forklarer at de der sørger for 
at bekæmpe de falske reklamer dermed 
ikke alene hjælper sig selv og deres egen 
troværdighed:

»Forbrugere der køber et produkt i den 
tro at en kendt person, de har tillid til, har 
blåstemplet produktet, bliver pludseligt 
enormt sårbare. Intetanende giver de deres 
personfølsomme oplysninger til kriminel-
le, foruden at bruge penge på et produkt, 
der måske slet ikke eksisterer, og derfor er 
det ekstra vigtigt at få bugt med de falske 
reklamer.«

Hvad kan du gøre, hvis du udnyttes 

i en falsk reklame?

Som udsat for denne slags misbrug af 
navn og billede i en falsk reklame kan det 
virke uoverskueligt at stille noget op, når 
først reklamerne er i omløb. Men som 
medlem af Dansk Artist Forbund er der 
hjælp at hente hos RettighedsAlliancen, 
der arbejder for at sikre de kreative bran-
chers vilkår på internettet. 

RettighedsAlliancen har oprettet en ind-
beretningsformular på deres hjemmeside, 
www.rettighedsalliancen.dk/indberet-
ningsformularer, som kan udfyldes, hvis 
man oplever misbrug i reklamer, hvorefter 
de har forskellige muligheder for hånd-
hævelse og nedtagning, alt efter hvor  
reklamen florerer. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Rettig-
hedsAlliancen på tlf.: +45 60 56 63 64.

FLERE KENDTE DANSKERE OPLEVER AT FÅ MISBRUGT BÅDE NAVN OG 

BILLEDE I FORBINDELSE MED FALSKE REKLAMER. DET KAN VIRKE SOM 

EN UOVERSKUELIG SITUATION AT GØRE NOGET VED, MEN INTERESSE -

ORGANISATIONEN RETTIGHEDS ALLIANCEN STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE. 
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LØST & FACTS

Vi har oplistet de hjælpepakker, der stadigvæk er åbne, heri-
blandt også en ny pakke med midler til kulturaktiviteter. 
 
Kompensationsordninger for selvstændige og freelancere og den 
midlertidige kunststøtteordning videreføres i to måneder fra  
1. september til 31. oktober – dog med ændrede kriterier. 
Som noget nyt, skal man i ansøgningen om forlængelse doku-
mentere at ens tab skyldes en af følgende COVID-19-relaterede 
restriktioner:
• Forbud mod at holde åbent
• Forsamlingsforbud på over 500 personer
• Grænselukninger 
• Udenrigsministeriets rejsevejledning

Hold øje med frister og puljer

Hvis COVID-19-relaterede restriktioner fortsat gælder efter  
31. oktober, forlænges kompensationsordningerne yderligere 
med 2 måneder frem til og med 31. december. 
 
Der er fakta og adgang til ansøgning på Slots- og Kulturstyrel-
sens site og på Virksomhedsguiden. Der er løbende ændringer  
i ansøgningsfrister mm., så hold øje.  

For artister

Midlertidig kunststøtte ordning – åben fra 1/10
Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere – frist 31/10
Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængi-
ge kunstnere – åbner 1/ 11
Kompensation som selvstændig med CVR-nummer
Kompensation som freelancer med B-indkomst
Kompensation som freelancer med både A- og B-indkomst

For arrangører

Ny pulje til kulturaktiviteter – åben fra 30/9
Kompensationsordning for arrangører – frist 31/12

NY MULIGHED FOR 
DAGPENGERET 
– FRIST 31/10
Hvis du ikke allerede er medlem af en a-kasse, er der frem til 
slutningen af oktober en ny vej til at blive medlem og få 
dagpengeret hurtigt. Den særlige mulighed gælder kun hvis 
du har fået hjælp fra en af følgende hjælpepakker de seneste 
to måneder det for nuværende var muligt at søge kompensa-
tion: 

• Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.
• Kompensationsordning for kombinatører med kombineret 

A- og B-indkomst
• Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændi-

ge og kunstnere mv.
• Den midlertidige kunststøtteordning

Opfylder man dette krav kan man indmeldes med 12 måne-
ders tilbagevirkende kraft og derfor skal der betales kontin-
gent for et år tilbage i tid. 
Desuden binder man sig til at være kontingentbetalende 
medlem minimum et år frem. 

Der kan opnås dagpengeret fra dag 1. såfremt 
man opfylder optjeningskravet - bemærk at 
både A- og B-indkomst tælles med til dette. 

Find ud af om du er omfattet

Er du interesseret i denne ordning er det vigtigt 
først at kontakte a-kassen for at få afdækket,  
om du opfylder betingelserne for at blive  
indmeldt samt opnå dagpengeret. 
Indmeldelse skal ske senest 31. oktober.

Kontakt Artisternes a-kasse

Kontakt a-kassen med dine spørgsmål:
Joan på mobil nr. 4266 1143 eller Marianne  
på mobil nr. er 4266 1243 mandag–torsdag fra 
kl. 11 - 14, fredag kl. 11 - 13. Du kan også sende 
en mail på akassen@artisten.dk

AKTUELLE 
HJÆLPEPAKKER
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Musiker, dramatiker og skuespiller Zaki Youssef har netop haft 
premiere på sin første serie, ’Junglen’ – en delvist selvbiografisk  
komedieserie, hvor han spiller hovedrollen som Saba.  
 
Som det er tilfældet med virkelighedens Zaki Youssef, har karakte-
ren Saba for lang tid siden udgivet et rapalbum. Saba er overbevist 
om, at han er et musikalsk geni, og at verden omkring ham er 
fyldt med åndløse mennesker, der ikke fatter det. Sammen med 
vennerne Bash og Tykke har han indrettet københavnerkollektivet 
Junglen, og her prøver Saba at finde sin vej tilbage til musiksce-
nen og det gennembrud, han aldrig fik med sit første album.
 
Musik og drengevenskaber er krumptappen i serien, der er skrevet 
af Zaki Youssef og rapper og dramatiker Babak Vakili. Vises på tv- 
og streamingtjenesten Xee.

PUBLIKUM ER TRYGGE 
VED AT GÅ I TEATRET
Det er konklusionen efter de tre første forestillinger på  
landets næststørste teater. Publikum giver udtryk for, at  
de føler sig trygge ved at gå i Aarhus Teater, hvilket under-
støttes af ny COVID-19 publikumsundersøgelse.

Aarhus Teater havde 14. august som det første teater i  
Danmark en stor teaterpremiere med Teaterkoncert C.V.  
Jørgensen på Store Scene. Senere fulgte flere udsolgte teater-
premierer på Aarhus Teater – vel at mærke med en halvt 
fyldt sal af hensyn til corona-restriktionerne. 

Danskerne vil gerne i teatret

Aarhus Teaters positive billetsalgserfaringer flugter med 
den nationale rapport ’COVID-19 Publikumsundersøgelse  
– undersøgelse af danskernes lyst til at gå i teatret’.

Undersøgelsen konkluderer, at danskerne på trods af  
COVID-19 savner teatrene, og viser, at COVID-19 for 85% af 
danskernes vedkommende ikke har påvirket deres lyst til  
at gå i teatret, og 8% har endda fået mere lyst til at gå i tea-
tret. Kun 7% af danskerne er decideret utrygge ved tanken 
om at vende tilbage til teatret.
 
Undersøgelsen er iværksat af brancheorganisationen Dansk 
Teater og Kulturministeriets organisation for publikums-
undersøgelse på teaterområdet – Applaus – i samarbejde 
med Rambøll og Morris Hargreaves McIntyre. 

MUSIKALSK 
DRAMA/KOMEDY

Foto: Pressefoto

Foto: Pressefoto
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SYNG MED
Lis Sørensen har modtaget ’Den Folkelige Sangs Pris’ som uddeles af Folkehøjskoler-
nes Forening i Danmark.

»I små og større sammenhænge er det jo en folkesang, når folk kender sangene,  
lige meget om det er en popsang eller noget andet. Dét at synge med publikum er  
altid et klimaks i mine koncerter. Så jeg er ustyrligt glad for den her pris.«

Prisen bliver uddelt hvert år og gives til en eller flere, der har bidraget til udbredel-
sen af og kendskabet til den folkelige sang og Højskolesangbogen.

Cirkuskraftcentret i Odense Dynamo Workspace, formidler nu også cirkus-
kunst på tryk. Første udgave af magasinet ‘Dynamo Magazine – A Contem-
porary Circus Publication’ er allerede på gaden. Gennem interview med ar-
tister, artikler, essays og digte vil bladet tage pulsen på samtidens cirkus-
scene og give indblik i de cirkusforestillinger, der bliver skabt hos Dyna-
mo, lyder det fra den kunstneriske chef, Gry Lambertsen:

»Vi vil gerne fortælle om de kunstnere, der skaber forestillinger og dele 
de tanker, som artisterne gør sig i arbejdet med kroppen som redskab. Ma-
gasinet dykker også ned i bredere emner som tendenser i udviklingen af 
cirkus.«

Temaet for det aktuelle blad er ’genre, body, object, balance’ og kan kø-
bes hos Dynamo Workspace.

Magasinet vil fremover udkomme en gang årligt i forbindelse med Dyna-
mo Circus Festival. Det er redigeret af kulturskribent og redaktør Elena 
Stanciu og layoutet af grafiker Mads Find. 

Der var klapsalver og hæder da DFF-Fonden over-
rakte hæderslegater til to danske artister. Hilda 
Heick for ’sin enestående evne til at få folk i alle 
aldre, fra alle samfundslag til at samles og synge 
med’ og Arne Würgler for sin ’gennemslagskraft 
på musikscenen og for med sine sange at have in-
spireret utallige tillidsfolk gennem tiden’.

DFF-Fondens Hæderslegat hylder kunstnere, der 
igennem deres lange virke har formået at binde 
publikum sammen i kunstens navn – og som har 
gjort en forskel for rigtig mange mennesker.

NYT MAGASIN OM 
MODERNE CIRKUS

Foto: Fie Prehn

Artister der samler

Foto: Tom
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y H
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ingsen
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30 år 

Mona Selma Højsted Linderoth 8/10 
Vincent Ruiz del Portal 21/11 
Sophie Ternowitz 17/12 
Sara Mouritsen 27/12 
Malthe Lund Madsen 29/12 
Rita Duri 23/1
Awinbeh Ayagiba 6/1 
Signe Marie Bonnici-Erichsen 6/1 
August Fenger Janson 9/1 
Sarona Sørensen 11/1 
Emil Palme 12/1
Kaka – Rajabu Willer 19/2 
 
40 år

Stine Kinck 2/10 
Peter Nørgaard 5/11
Esben Frank 25/11 
Sunny Cagara 11/12
Mads Møller 31/12
Marwijn van der Poel 3/2 
Iris Gold 3/2 
Esben Iversen 18/2
Martha Mie Skytte 27/2

50 år 

Jesper Pyskow 23/10 
Søren Koch 10/11
Nikolaj Bjerre 28/11
Annelise Fuglsbjerg 9/12 
Trille Palsgaard Olsen 10/12 
Jonas Dissing 11/12 
Frank Hasselstrøm 19/12 
Mika Vandborg 21/1 
Morten Ginnerup 27/1 
Mikkel Lomborg 2/2
Anders Pagels Jensen 19/2 
Jesper Kriegbaum 24/2 

60 år

Louise Albeck 3/10 
Niels Lærkegaard 4/10
Torben Westergaard 9/10
Kim Jan Henriksen 28/10 
Karen Ellen Strube 30/10 
Pete Livingstone 4/11
Troels Bech Jessen 12/11
Carsten Fabricius 14/12 
Jimmy Krogsgaard Blak 19/12 
Kell Dalager 18/1 
Kim Dalum 8/1
Mike Tramp 14/1 

Dirck Backer 12/2
Andrew Jeffers 15/2
Søren Pedersen 24/2
Anete Riis 25/2 
 
70 år 

Poul Tagora Nielsen 2/12
Henrik Laurvig 15/12
Karen Rasmussen 19/12 
Nelly Ebbensgaard 5/1
Kim Daugaard 9/2
 

75 år

Stig Møller 2/11 
Annika Hoydal 19/11 
Bente Frances 30/11 
John Thurano 18/2
Keld Heick 24/2
Flemming Leinert 27/2
  
85 år

Peter F. Hansen 22/12 

Afdøde 

Leon Wernblad Svendsen 
Troels Jensen 
Bjørn Jønsson

RUNDE FØDSELSDAGE FRA 1/10-28/2 2021

Få en uge ved Vesterhavet i 2021
Du kan nu søge om en uges ophold til arbejde eller inspiration i det sto-
re 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 2021 råder DAF over huset i ugerne: 4, 7, 16, 22, 31, 37, 40 og 42

Søg inden den 1. november 2020

Opholdet koster kr. 1500 og der er åbent for online ansøgning via 
www.artisten.dk indtil 1. november 2020.

FORBEDRING PÅ VEJ TIL 
SELVSTÆNDIGE PÅ BARSEL
 
Efter planen vil Folketinget i løbet af efteråret 
2020 vedtage nye regler, der kan give selvstæn-
digt erhvervsdrivende bedre økonomiske vilkår 
når de skal på barsel.

Konkret vil man optage selvstændige i den 
fælles udligningsordning Barsel.dk. Det betyder, 
at en selvstændig på barsel fremover vil kunne 
få op til 31.000 kr. pr. måned, mens de er på  
barsel. Det er en klar forbedring i forhold til de  
nuværende regler, hvor den maksimale barsels-
dagpengesats er ca. 19.000 kr. Hvor meget, den 
enkelte konkret kan få, bliver beregnet ud fra 
overskuddet i virksomheden.  

Ændringen betyder, at selvstændige skal bi-
drage til ordningen via Barsel.dk. Det er fore-
slået, at bidraget bliver på 1.225 kr. årligt.

Det forventes at ordningen kan træde i kraft 
1. januar 2021.
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LØST & FACTS

 
Bo Bjerregaard har indkasseret millioner af smil og grin i 
sin lange karriere som klovn.

Han startede som klovn, da Ramasjang festivalen i Bir-
kerød manglede underholdning til de mindste. Et halvt  
år efter dannede han Cirkus 3 sammen med Jan ’Fætter’ 
Mårtensson og Jan Kierulf. Trioen blev senere til en duo, 
men Bo og Jan Kierulf holdt fast i navnet Cirkus 3 og har 
de seneste 40 år optrådt mere end 5000 gange med deres 
klassiske klovneforestilling i hele Danmark samt Cuba, 
Grønland og Frankrig.  

– verdens allerlængste rap på dansk – fordelt på 

24 afsnit og 3 album

Lyt med når Klemmesen og Mo fucker sig selv og deres  
historie yderligere op på alle landets musikstreamingtjene-
ster. Afsnittene består af moderne, urban musik med hand-
lingsbærende rapvers og humoristiske sketches. Lyrikken 
erstatter dét, der normalt ville have været replikker, når  
historien om Klemmesen & Mo tager nye kryptiske drej-
ninger og skæbnesvangre udsving. 

Hver torsdag frem til juleaften lander der nye afsnit på 
diverse streamingtjenester.

40 ÅRS 
ARBEJDE 
MED SMIL

100 minutters krimi-komedie 
på rapvers
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FÅ INDEFROSNE 
FERIEPENGE UD
For at sætte gang i forbruget har et enigt Folketinget besluttet af  
3 uger af de indefrosne feriepenge kan udbetales i efteråret 2020. 
Hvis du har haft lønnet arbejde i perioden 1. september 2019 –  
31. marts 2020, kan du få udbetalt feriegodtgørelse for 3 uger. 

• Muligheden gælder alle, der har optjent feriepenge. 
• Det er frivilligt, om du vil have pengene udbetalt.  
• Pengene udbetales ikke automatisk, du skal ansøge via borger.dk

Ansøgningsfristen er fra oktober 2020 til 1. december 2020.

Tank op med viden på DAFs kommende kurser.
Info og tilmelding på www.artisten.dk

22/10  Instagram workshop – begyndere

4/11  Instagram workshop – øvede

19/11  Sundhed for kunstnere – Mental træning

11/11  Record & Edit I

FLERE 
ONLINE 
KURSER

Daglige kulturnyheder til særpris

Medlemmer af DAF kan abonnere med 

særpris på webmediet Kulturmonitor, 

der dækker hele kulturbranchen. 

Medlemspris kr. 999, - ordinær pris 

er kr. 2.499.

Skriv til lone@kulturmonitor.dk med 

navn, mailadresse og medlemsnummer 

og få abonnement med rabat.



Tak for optræden: Improviseret sang af Dario Campeotto.
Laptop & contorsion: Mike Sheridan og Elise Reine Bjerkelund Reine 
Vokalperformance af Singers.

Der var fuldt hus, da branche og medlemmer sidst i august sagde far-
vel til Lena Brostrøm og goddag til DAFs nye formand, Sara Indrio. I 
corona-sikre rammer og med flotte taler og udendørs optræden sagde 
artisterne tak for den store indsats.

»Du har sat menneskeligt og fagligt aftryk på alle, der har krydset 
din vej og gjort DAF moderne, farverig og leopardprikket. Du sørgede 
for, at vi, som en af få fagforeninger, har haft støt medlemsfremgang 
og med dine medarbejdere og bestyrelser har du grint og snakket  
alvor og opnået ting, der ellers ikke burde være mulige for sådan et 
lille forbund. Ikke mindst her i slutspurten, hvor du fik sat DAF på 
kortet som dem, man går til, hvis man har et spørgsmål om Artister-
nes vilkår og til hjælpepakker. Man kan vel næppe gå fra jobbet med 
en bedre anbefaling. 

Der er ingen tvivl om, at jeg bliver en meget anden formand end du 
har været, Lena. Vores baggrund og indgang til formandsskabet er 
forskellige, men vi har det til fælles, at vi har et stort engagement i  
at arbejde fagpolitisk, og på de helt grundlæggende linjer har du troet 
på, at jeg vil fortsætte, hvor du slap – og med rette.«

Uddrag af formand Sara Indrios tale til Lena Brostrøm.

 

GODDAG – 
OG FARVEL

Foto: Julia Marguaritha Bonde
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SMP – Sorteret Magasin Post

Ida Langkilde har brugt tusindvis af timer på hovedet. Hun er uddannet i cirkuskunst og 
kan sno kroppen helt kontrolleret og på eleganteste vis snyde tyngdekraften. Stående på 
én hånd viser hun os andre, at verden kan ses fra mange perspektiver.
 
Gennem hele karrieren har Ida Langkilde skabt bevægelse og udfordret hvad kroppen og 
sindet kan. Hun er multidisciplinær artist og optræder med både håndstand, kinesisk 
pæl, akrobatik, musik og mere til. Hun er uddannet artist fra AMoC i København og  
bruger sin store erfaring på at undervise og optræde.
 
Hun medvirker bl.a. i ’CameliOrquestra’ samt ’Acting for Climate’ hvor hun turnerede  
på et træskib med en forestilling og mini-festival, der skulle inspirere til en mere bære-
dygtig fremtid gennem nutidigt cirkus, fysisk teater og workshops.

Foto: C
æ

cilie Tørnsø


