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SARA INDRIO, formand

og det er altid meget vigtigt for mig. Jeg
er stolt af, at vi som forbund fik forsvaret
gode principper om balance i fødekæderne
og fik bragt viden om vores højt specia
liserede arbejdsmarked med til bordet.
Det kom der nogle gode anbefalinger og
et godt samarbejde med de andre i teamet
ud af.
Vi kæmper videre for at gøre artisternes
vilkår endnu bedre, og forsøger hele tiden
at være til stede omkring problemer med
hjælpepakker og kompensation, men også
omkring de ting, der skal bringe jeres for
retning og virke videre. Vi opruster på de

Det senest år har slidt helt enormt på tål
modigheden Men nu er foråret på vej, og
små fugle synger om, at samfundets top
tror på langt større åbning af scenerne
end sidste år i takt med, at vacciner og
vaccinepas og test bliver rullet ud. Alle
glæder sig til at stå side om side og være
sammen om en fælles koncertoplevelse
eller forestilling.
I DAFs sekretariat og bestyrelse følger vi
Coronakrisens aftryk på branchen – og vi
er imponerede over jeres samfundsengage
ment, jeres foretagsomhed
og jeres omstillingsevner.
»Jeg er stolt af, at vi som forbund fik
I juridiske afdeling får vi
forsvaret gode principper om balance
rigtig mange nye aftaler
i fødekæderne og fik bragt viden om
om indspilninger, så i takt
med at de nye, vedtagne
vores højt specialiserede arbejdsmarked
pakker om sikkerhed for
med til bordet.«
sommerens arrangemen
ter rulles ud, håber vi
også, at det kan blive til mange nye aftaler gode samarbejder med blandt andre Dansk
om live koncerter, så snart det igen er mu Kunstnerraad og musik- og rettighedsorga
ligt at samles.
nisationerne, fordi vi ser, det giver mening
Forbundet har også oplevet forandringer i forhold til at løfte de problemstillinger,
på personalesiden, og vi er meget glade for som vi har fælles som branche. Særligt
at byde velkommen til Allan Guldberg
er vi glade for at være udkommet med de
Nielsen vores nye sekretariatschef og kol
første resultater af undersøgelsen af arti
lega. Han har en lang erfaring i fagpolitik
sternes arbejdsforhold under Corona og de
og er kommet rigtig godt ind i kultur
ti 2030 mål for bedre kønsbalance. De er
området allerede. Vi glæder os til, at I alle
blevet godt modtaget rundt omkring, og vi
møder ham – forhåbentlig til et brag af en ser frem til et videre arbejde med en end
DAF sommerfest på den anden side af
nu bredere kreds. Sagt kort: DAF vil gerne
sommerferien!
være en del af løsningerne. Det kræver tid,
Jeg vil gerne sige tak for opbakningen
ansvar og samarbejde – også med politi
til mit arbejde i Genstartsteamet, som så
kerne som til gengæld kvitterer med lyd
mange af jer bød ind til. Det var ikke mu
hørhed. Den kurs har vi i sinde fortsat at
ligt at svare alle, men jeg har hele tiden
følge.
haft følelsen af at handle på jeres mandat,
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FVN 26 år, fra Amager, udsendte

hørte Nicki Minaj, at jeg tænkte:
Ok, sådan vil jeg lære at rappe!«

EP’en ’TwentySexyPlaylist’ i 2020
Hvornår begyndte du at rappe?
»Rap har altid været en del af mit liv. Min
far er digter, og mine brødre rappede altid,
da jeg var barn. Først var det ikke noget,
jeg turde kaste mig ud i. Men min ven
John Vincent, der er DJ, spurgte
mig, om jeg havde lyst til at rappe
på et nummer. Så indspillede vi
nummeret ’Mad Ting’, og pludselig
greb det om sig.«

Hvordan har corona påvirket din karriere?
»Det er vildt ærgerligt at få aflyst så man
ge jobs, men alle de små shows som
UHØRT Festival kunne heldigvis godt af
holdes. Det har givet de upcoming artister

Hvorfor har du valgt at udgive tingene på dit
eget label?
»Jeg er en kontrolfreak og kan godt lide at
bestemme selv. Og jeg vil ikke sættes i en
boks som den sjove, sorte pigerapper. Jeg
vil gerne udsende et nummer hver tredje
måned, og det ville jeg nok ikke få lov til
på et label – men jeg er da åben, hvis no
gen tænker, at jeg passer ind hos dem.«

He tried to take me to dinner /
I told him I was the dinner / Then
I took him on the bed / and then
I made him a winner

Hvem er du inspireret af?
»Jeg er opvokset på Amager, og
mine forældre er fra Eritrea. Mine
brødre hørte meget hiphop og rap
pede mod hinanden. Jeg hørte især
Missy Elliott og Lauryn Hill. Jeg la
vede rapvers i hovedet og syntes, jeg var
bedre end mange danske rappere. Min
storebror introducerede mig til rapgrup
pen Bone Thugs-N-Harmony, som rapper
helt vildt hurtigt, og jeg lærte deres tek
ster udenad. Men det var først, da jeg
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Hvordan får du økonomien til at hænge
sammen?
»Jeg arbejder på en institution for unge
med indlæringsvanskeligheder, og la
ver musik i al min fritid. Det er hårdt,
men min fætter hjælper mig. Han er
min manager og rådgiver mig om alt
FVN ’Work’
i forhold til bookinger, kontrakter og
aftaler. Jeg håber, jeg skal ud og spille
en masse shows til sommer og efter
året. Og så arbejder jeg på forskellige sam
noget spillerum. Jeg bliver ved med at ud
arbejder det næste års tid.«
sende singler og opbygge noget hype. Jeg
vil gerne opnå en masse ting, men jeg vil
FVN er aktuel med singlen ’Shit’, der er
ikke gå på kompromis med mig selv.«
ude nu.

RGENDAGENS
STJERNER
DE SIDSTE ÅRTI HAR HIPHOP- OG R&B-GENREN DOMINERET HITLISTER
OG STREAMINGTJENESTER. MØD FVN, SOSA, §HYBXI OG BALOOSH
NÆSTE GENERATION AF ARTISTER, DER ER FØDT I MIDTEN AF 90’ERNE
OG 00’ERNE OG KLAR TIL AT OVERTAGE SCENEN.
AF NANNA BALSLEV

$HYBXI 25 år, fra Værløse

Hvordan har det præget dig at bo i USA?
»Det var en øjenåbner at få venner, hvis
forældre var illegale indvandrere og blevet
smuglet ind i USA. Pludselig kunne jeg
være den, jeg havde lyst til. I USA tør folk
godt skille sig ud og have store armbevæ
gelser. Vi havde et rapcrew, der hed Aliens,
fordi vi var mange forskellige typer og
etniciteter. At bo i Boston gav mig et stor
hedsvanvid på en positiv måde, fordi jeg
fik ambitioner, som måske ikke passede
ind i Værløse.«
Hvem er du inspireret af?
»Især trap-navne som Young Thug, Post

Du blev signet på tøjbrandet MUF10s
pladeselskab og har udgivet en række singler.
Hvad sker der nu?
»Min kontrakt med MUF10 var på fem
singler, og det var en kæmpe læringspro
ces at lave musikvideoer og opleve, at der
er et publikum til det, jeg laver. Lige nu
er jeg i gang med at finde en ny manager,
og så udsender jeg nogle nye sange senere
på året.«
Hvordan er det at udgive musik under
en pandemi?
»I starten var det frustreren
de, men jeg har brugt ti
den på at gå i træ
ningslejr og skri
ve sange. Jeg er
begyndt at

skrive sange på dansk. Jeg kan godt lide
den ærlighed, der ligger i ens modersmål,
og vil gerne vise, at man kan lave hiphop
men stadig være sårbar i teksterne.«
$hybxi er aktuel med nye sange i løbet
af 2021.

Foto: PR-foto

Hvordan startede du med at lave musik?
»Som barn var jeg fuldstændig besat af
Michael Jackson, dyrkede hans musikvide
oer og lærte at lave moonwalk. Fra jeg var
12-18 år boede jeg i Boston i USA og gik
i elementary school og på high school. Jeg
begyndte at rappe med nogle venner, men
det var ikke noget seriøst. Da jeg kom til
Danmark, købte jeg en mikrofon og be
gyndte at finde beats på YouTube og rode
med musikprogrammet Garageband. Jeg
lagde et nyt nummer op på Soundcloud
hver uge. Så kom jeg i kontakt med min
ven Cxrtier og andre, som synes, det var
godt – det gav mig blod på tanden.«

Malone og Lil’ Peep. Jeg kan godt lide, at
der er en melankoli, selvom beatsne er
hårde. Jeg har altid lyttet til hiphop og
skrevet vers over et beat. Men da jeg be
gyndte at komme i et studie med mine
producere, begyndte jeg at synge uden
at sige noget – og så finde på ordene bag
efter.«

MORGENDAGENS STJERNER

SOSA 20 år, fra Ishøj, Black Cheese
Records
Hvordan startede du med at rappe?
»Jeg har altid gået til dans, teater og sun
get. Min far var skuespiller i Nigeria, men
jeg er født i Ishøj. Min søster er rigtig god
til at synge, og min rolle var tit at lave et
rapvers til hendes sang. Jeg startede med
at være YouTuber og mødte Goldie 6is
(dansk kvindelig rapper, red.) i forbindel
se med en musikvideo. Vi rappede
mod hinanden, og hun introducere
de mig til producerne Pato Sieben
haar og Andreas Laustsen.«

Foto: PR-foto

Du er kun 20 år. Hvor kommer din
selvtillid fra?
»Jeg har altid rappet med,
når jeg hørte Missy El
liott, Lauryn Hill og
Nicki Minaj. Men
jeg er ikke nogen
drømmer, jeg er
realist. Så for et
år siden be
sluttede jeg,
at hvis jeg
gør det her,
så er det
hundrede
procent.

Jeg grinder som fitty/ det betyder
jeg er flittig / International bitch
thing/ Jeg kom ud af ingenting /
Så der hvor jeg vil hen er der guld
på min himmelseng
Sosa’s Drøm
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Jeg tror, det hænger sammen med, at mine
forældre er immigranter. Så vil man gerne
blive en succes. Jeg kommer helt sikkert
til at tage en uddannelse senere, men jeg
ved, at jeg er god til det her. Jeg tror, det
skyldes, at min familie er fra Nigeria, hvor
vi er lidt extra – vi er ikke så jantelovsag
tige.«
Hvordan arbejder du i studiet?
»Andreas (Laustsen, red) eller Pato laver et
beat, og så skiver jeg vers til det, hvis jeg
kan lide det. Jeg sidder tit og skriver rim
i studiet med et beat i høretelefonerne.
Pato er god til at give feedback på mine
rim – han siger, hvis noget skal være skar
pere eller ikke fungerer. Han er sindssyg
dygtig.«
Vil du helst udgive independent eller på et
major label?
»Jeg er signet på Patos pladeselskab Black
Cheese, og han er min manager. Vi for
handler med et større pladeselskab. Men
jeg vil hellere udgive via Black Cheese og
selv kunne bestemme over, hvad jeg læg
ger op på Instagram, end at være på et
major label for enhver pris.«
Hvordan er det at udgive musik under en
pandemi?
»Jeg har faktisk ikke spillet et liveshow
endnu, så jeg er lidt nervøs. Men jeg glæ
der mig helt sindssygt til at kunne spille
det live. For det er så stor en del af det at
lave musik. Vi har en DJ-pult i studiet, så
vi kan øve, hvordan jeg optræder og kom
mer ind på en scene.«
Hvad er planen fremover?
»Vi udgiver en EP inden sommeren. På
længere sigt vil jeg gerne repræsenterer
dem, der ikke altid har en stemme. Både
de mange sorte piger i Danmark, men
også de plus size piger, som ikke er repræ
senteret herhjemme. Jeg vil gerne vise, at
man kan være en stor pige og en bad
bitch samtidig.«

For de yngre de er klar, de har
mask’ på / Pakker pludselig’
magasiner, ligesom Rambo /
Mama ligger hjemme og ved
ikk’ hva’ der foregår

Baloosh: ’Bløder’

Hvordan startede du med at lave musik?
»Jeg har altid sunget på badeværelset, men
det er kun fire år siden, jeg stod i vokal
boksen første gang. Jeg skrev sangen »2 på
1 Kubik« om hverdagen i Bispehaven (so
cialt boligbyggeri i Aarhus V red.). Min
producer sendte den til Marwan, der er an
sat af Universal Music til at finde nye ta
lenter. Han er en dansk raplegende, og jeg
har kendt ham hele mit liv, fordi han også
er fra Aarhus V.«
Hvorfor valgte du at medvirke i ’Ghettostjerner’, der bl.a. følger dig under et fængselsophold for tidligere forhold?
»Jeg har aldrig drømt om at blive kendt.
Der hvor jeg kommer fra, løber man fra

kameraer. Jeg er vokset op i Bispehaven,
hvor der er mange, der er kriminelle eller
hustler lidt. Det har jeg også gjort. Jeg vid
ste, at hvis jeg skulle være med, så kunne
jeg ikke skjule min fortid. Det er en del af
min historie. Men det er meget hårdere at
være kriminel end at være i musikbran
chen.«

Hvem er du inspireret af?
»Jeg er både vokset op med hiphop men
også arabisk musik. Men jeg føler, jeg har
fundet min egen lyd. Jeg vil det her 100
procent. Min musik er lyden af blokken.
Det vigtigste for mig er, at folk kan spejle
sig i det, og at dem fra Bispehaven kan
være stolte af det.«

Hvordan arbejder du i studiet?
»Jeg arbejder sammen med min faste pro
ducer MoJ. Vi er i studiet, så tit vi kan. Jeg
forsøger at lade være med at lytte for me
get til andres musik, men Marwans me
ning betyder noget. Han er som en bror
for mig og sådan en, der har styr på at få
folk op af sengen.«

Hvad er planen fremover?
»Jeg har en masse numre, der er klar og
kommer ud i løbet af det næste halve år.
Da jeg valgte at tage det her skridt, så var
det hundrede procent. Jeg havde aldrig
drømt om at blive en offentlig person.«
Baloosh medvirker i dokumentaren
’Ghettostjerner’ på DR.
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BALOOSH

22 år, fra Århus V,
er aktuel med singlen ’Bløder’

VEGA SATS
FLERE ONL
KONCERTE
ET LOCKDOWN-PROJEKT SOM FORHÅBENTLIG VIL FÅ EN BETYDNING EFTER
CORONA. SÅDAN BESKRIVER SPILLESTEDET VEGA ET AKTUELT FORSØG MED
STREAMING AF UDVALGTE KONCERTER, SOM GERNE SKULLE FÅ FOLK TIL
AT BETALE FOR DEN DIGITALE OPLEVELSE.
A F M A RT I N B LO M H A N S E N

Det er ikke ligefrem en nyhed, at man kan
streame en koncert. Men hvad er det så,
spillestedet VEGA har gang i med projek
tet VEGA Virtual med onlinekoncerter i
en nedlukningstid? Et projekt, som er støt
tet med 250.000 kr. af Tuborgfondet, som
har uddelt 3,2 mio. kroner til en række
spillesteder og koncertarrangører under
overskriften ’Build Live Music Back Bet
ter’.
Tuborgfondet lægger op til, at modta
gerne skal skrue op for optimismen og få
gang i projekter, der sætter plaster på de
værste sår som følge af corona-krisen og
samtidig bringer livemusikken tilbage på
en ny og bedre måde.
Sidst i januar afholdt VEGA en onlineshowcasekoncert med fire bands, der op
rindeligt skulle have givet koncerter på
VEGA. Man udvidede konceptet med en
digital mini-konference med seminarer og
deltagelse af internationale branchefolk.
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»Den næste del af planen er seks stream
ingkoncerter med danske bands, der var
booket og skulle have spillet i Lille VEGA.
Én koncert om ugen i en periode med
start lige omkring påske.
Der er tale om nyere navne, som er ved
at være etablerede og er totalt klar,« siger
Lene Vive Christiansen, program- og ud
viklingschef på VEGA.

»Det er et lockdown-projekt, som forhå
bentlig vil have en betydning efter corona.
Meningen er, at både kunstnerne og vi
skal lære noget af det her,« siger Lene Vive
Christiansen, som desuden har samarbejde
i gang med musikselskaber samt IT-Uni
versitetet i København om fremtidige on
lineaktiviteter – herunder brug af 3D og
hologramteknologi.

Hvad så den dag I som spillested kan
åbne igen?
»Vi har et par projekter, som rækker vide
re end udelukkende de digitale planer. Det
skal være mere end blot en god video på
YouTube. Det vigtige for os er at finde en
model, hvor vi kan gøre en reel forskel og
kigge på, hvilke behov der er hos artister
ne. Det bliver en test af, om vi kan finde
en økonomisk bæredygtig model, hvor vi
også kan sælge billetter til den digitale ud
gave af koncerten. Lige nu er jeg i dialog
med to bands om at lave et forsøg.«

Men hvorfor først nu? Burde I ikke have
været på banen allerede sidste forår med
aktiviteter af denne art?
»Vi blev lukket ned som alle andre, og alle
ansatte bortset fra nogle få var hjemsendt.
Vi måtte ikke producere på grund af de
daværende regler. Vi ville blive frataget co
rona-støtten, hvis vi producerede eller
brugte VEGA. Det er ændret nu, hvor det
handler om at komme i gang, så vi kan
være en vigtig del af musiklivet,« siger
Lene Vive Christiansen.

ER PÅ
INER

’BUILD LIVE MUSIC BACK BETTER’
Sloganet beskriver formålet med Tuborgfondets pulje på 3,2 mio. kroner som blev uddelt i december 2020. Pengene er gået til
29 spillesteder og koncertarrangører, som har søgt fondet om midler til særlige eller nye projekter, som på den ene eller anden
måde peger fremad på bagkant af corona og nedlukning. Blandt modtagerne er VEGA, der har modtaget 250.000 kroner til deres
VEGA Virtual projekt, og Train i Aarhus der har modtaget 73.800 kroner til deres bæredygtighedsprojekt. Blandt de øvrige
modtagere er Studenterhus Odense, Loppen, Fermaten, Rust og Fonden Gimle.
Se mere om støtten samt alle modtagere: www.tuborgfondet.dk
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DET MILJØB
SPILLESTED
»Nej« bedyrer spillestedsleder Carsten V.
Nielsen, »vi kommer ikke til at diktere, at
musikerne skal køre med tog til Train.«
Inden coronaen ændrede hele billedet
for et år siden, var der rent faktisk en sti
gende opmærksomhed og bevidsthed om,
hvordan kulturlivet kunne bidrage til at
mindske CO2-udslip og blive mere grønne
og klimavenlige. Blandt de mere opsigts
vækkende initiativer var et svensk kon
certhus, der ville prioritere samarbejde
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med solister og dirigenter, der valgte
andre transportmidler end et miljøbe
lastende fly.
Så radikalt vil Train ikke gå til værks.
Men spillestedet vil gerne være mere
grønt og bæredygtigt, når samfundet en
dag er på den anden side af corona, og re
striktionerne letter. Og her spiller den fæl
les oplevelse af coronaens konsekvenser
faktisk en motiverende rolle og kan bru
ges også i forhold til at tage hensyn til

klima og bæredygtighed, mener Carsten
V. Nielsen:
»I den virkelighed, som både vi og mu
sikerne er i lige nu, er det jo helt ind til
benet en lavpraktisk opmærksomhed, vi
har. Det handler om, hvordan vi kan over
leve.« Train har fået 73.800 kroner fra
Tuborgfondet til at gøre noget ved den
grønne profil. Pengene går blandt andet til
en konsulent, der minutiøst går igennem
hele spillestedet og kigger på forbrug,

Foto: © Morten Rygaard

EVIDSTE

A F M A RT I N B LO M H A N S E N

TRAIN I AARHUS VIL GÅ HELE DERES HUS EFTER I SØMMENE OG SKABE ET MERE
BÆREDYGTIGT SPILLESTED. DET SKAL PENGE FRA TUBORGFONDET HJÆLPE TIL MED.

strøm, vand, varme, bardrift, retursyste
mer, skrald og meget mere.
»Vi vil blive klogere på, hvad vi er for
en størrelse. Vi larmer meget, vi bruger en
del el, vi har masser af lyd og lys, vi har
masser af mennesker og til tider et stort
konsum af bestemte produkter. Vores am
bition er i første omgang at få større be
vidsthed og derefter se på, hvor vi kan
blive bedre, og hvor bør vi sætte ind,«
forklarer Carsten V. Nielsen.

Et spillested er ikke en stor industrivirk
somhed, der udleder voldsomt meget CO2
eller på anden måde belaster klima og
miljø i større stil. Men det handler om at
tage ansvar og give sit aktive bidrag, me
ner Carsten V. Nielsen.
Om Train så bliver en rollemodel inden
for bæredygtighed, må tiden vise. Carsten
V. Nielsen håber, at Train kan inspirere
andre spillesteder og kulturinstitutioner
til at lave en lignende proces.

»Vi inddrager os selv og vores egenpro
duktion samt tillige de elementer, der
handler om publikum og musikerverde
nen. I første omgang tager vi toppen af
huset, kigger ned i det og siger: Hvad kan
vi gøre anderledes og bedre.«
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ARTISTER RAM
BYRUMSARTISTER OG ANDRE SCENEKUNSTNERE, DER ARBEJDER UDEN FOR DE FASTE
SCENER, ER HÅRDT RAMT AF NEDLUKNINGEN. DE FORSØGER DOG AT SE POSITIVT PÅ
FREMTIDEN OG BRUGER HJÆLPEPAKKER OG AL DEN TID, DE SKULLE HAVE TURNERET
I, TIL AT GÅ NYE KUNSTNERISKE VEJE.
A F A N N E L I I S B E R G , Iscene

Kunstnere i alle brancher er blevet ramt
af det, Jørgen Mortensen fra Det flyvende
kuffertcirkus kalder »en meget lang vinter
sæson«. For ham har den reelt varet siden
julen 2019 og ser ud til at fortsætte en tid
endnu, da han stort set ikke har haft fore
spørgsler siden i sommers. »Arrangørerne
er søde og har generelt forsøgt at strække
sig«, siger han. »Selv et næsten 20 år gam
melt job i Aalborg Cityforening som nisse
blev aflyst«.
Kunstnere, der i forvejen arbejder på trods,
rammes hårdt
Leder af Udviklingsplatformen for Scene
kunst, Mikkel Harder, peger på, at kunst
nere, der arbejder uden for de etablerede
scener fx i byrummet, rammes hårdt: »De
skabende og udøvende kunstnere, som
ofte er de samme i det frie felt, skal som
hovedregel bruge enormt lang tid på at
søge penge til produktion af en forestil
ling og er derfor ofte i fuld gang med at
udvikle nye koncepter og skrive ansøgnin
ger, mens de opfører de værker, de udvik
lede og søgte penge til flere år tilbage. Når
samfundet helt uventet lukker ned i et år
eller to, så er det ikke sikkert, at de pro
duktioner, de skulle have spillet, bare kan
tages op igen. De medvirkende kan være
spredt for alle vinde og bundet af kontrak
ter andre steder.

Foto: PR-foto

Elise Bjerkelund Reine har arbejdet i Spanien
hvor scenekunst har været mulig med 50 %
belægning – dog uden hjælpepakker til
kunstnere.

T AF PANDEMI
Marie Bonnici-Erichsen har brugt
støttemidler og ekstratid på at lave
to nye forestillinger.

Ændrede planer
Cirkusartist Elise Bjerkelund Reine havde
oprindelig planlagt at etablere sig mere
fast i Danmark i 2020, men sådan gik det
ikke. »Marts-september var tungt, fordi alt
blev aflyst i Frankrig, men samlet er jeg
dog overraskende lidt påvirket, fordi jeg
har kunnet arbejde i Spanien fra efteråret
og foreløbig frem til marts i stedet, da
man her har holdt al scenekunst åben,

dog med 50 % belægning, fordi landet slet
ikke har hjælpepakker til kunstnere«, for
tæller Elise Bjerkelund Reine, der lige nu
sidder fast i Spanien pga. rejserestriktio
nerne og netop har fået at vide, at forestil
lingen Louées soient-elles, som hun skulle
spille i Rouen i marts, er blevet aflyst.
Jørgen Mortensen måtte også sadle om
og skabte med midler fra Aktivitetspuljen
koncerter i en af de domer, han bygger
ved siden af artistarbejdet. Konceptet Ar
tist in Ambience spillede på en græsmark
i Nordjylland. »Aktivitetspuljen gav mu
lighed for at udvikle noget nyt, og nu går
vi videre med det. Vi bliver ikke fede af
det, men vi kan tjene på det, og det har
udviklingsmuligheder«, fortæller han.
Kan man få hjælpepakke?
»Denne gruppe af scenekunstnere har ofte
meget lave lønninger og må supplere de
res indkomst med en bred vifte af jobs –
som også er forsvundet. Netop fordi deres
indkomst er sammensat og lav, er de ikke
nødvendigvis omfattet af hjælpepakker

ne«, siger Mikkel Harder og peger også på
konsekvenserne for indholdet. »Kunstner
ne kan risikere at blive efterladt uden
støtte til at producere nyt og uden mulig
hed for at kunne genopsætte gammelt ma
teriale, når samfundet atter åbner.«
De kunstnere, vi har talt med, har dog
alle gjort brug af en eller flere hjælpepak
ker eller forventer at gøre det. Jørgen Mor
tensen fortæller, at han ud over Aktivi
tetspuljen også har modtaget kompensati
on fra Erhvervsstyrelsen i foråret. »Alter
nativet var at sælge mit grej, lukke firma
et og gå på dagpenge. Undervejs i søgepro
cessen lærte jeg mange nye ord fx referen
ceperiode (en periode der ligner den man
søger hjælpepakke til, red.). Men det var
rimeligt ukompliceret at søge, selvom det
ikke er min spidskompetence at sidde
med regneark«, siger han og sender ros til
Artistforbundet for rigtig gode kurser og
spørgetimer, som har været en stor hjælp
for ham.
Signe Marie Bonnici-Erichsen har også
søgt og fået støtte fra Aktivitetspuljen og
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Foto: PR-foto

Signe Marie Bonnici-Erichsen, der skaber
bl.a. gadeforestillinger i sit enmandsfirma
Fairywork, bekræfter, at det tager tid at
producere, planlægge, blive booket og
kurateret. »Overordnet har jeg klaret det
godt«, siger Signe Marie Bonnici-Erichsen.
»Men i starten var det meget vanskeligt.
Det sværeste var det med at forholde sig
til usikkerheden. Det var enormt hårdt, at
alting bare blev aflyst.« Hun savner det
faglige men også det sociale, der er for
bundet med at møde kollegaer på de fes
tivaler, der mestendels har været aflyst
i 2020.

Jørgen Mortensen fra Det Flyvende Kuffertcirkus
ser optimistisk på sommeren, men er bekymret
for nye i branchen.
»Det er værre for de unge, det er nok som at
være slået tilbage til start.«

Foto: PR-foto

Den Midlertidige Kunststøtteordning.
»Det er svært at have overskud efter et år,
hvor alt er lukket«, siger hun og peger på,
at det måske er nemmere for hende at
søge som selvstændig virksomhed, end det
er for freelancerne. Hun stoler på, at der
kommer hjælp så længe, der er nedlukket.
Elise Bjerkelund Reine havde ikke tjent
nok i Danmark i 2019 (referenceperioden)
og søgte derfor ikke hjælpepakke men
produktionspenge på mere vanlig vis.
Hendes plan er at søge til produktioner i
Danmark. »Lige nu er det nemmere at or
ganisere sig i Danmark i de her tider, hvor
jeg ikke kan bevæge mig rundt i Europa,
som jeg plejer.«
Pludselig blev der travlt
»Efter forårets nedlukning blev jeg helt
slået bagover af alle de aktiviteter, som
pludselig blev booket med meget kort var
sel, fordi der kom mange offentlige penge
ud, der hurtigt skulle omsættes. Men det
var samtidig helt magisk, og jeg blev forel
sket i at optræde igen«, fortæller Signe
Marie Bonnici-Erichsen. Nedlukningen
gav også en ro, som hun sjældent har, for
di hun normalt turnerer så meget. »Men
så kom der andre ting, fx Odenses Magi
ske Sommerdage, hvor hun samarbejdede
med performere fra København og en
kunstner fra Odense, som hun ikke kend
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te før.« Hun har brugt støttemidlerne og
ekstratiden på at lave to nye forestillinger,
og da hun arbejder udendørs, har hun
kunnet gennemføre en del – også op til
jul.
Elise Bjerkelund Reine deltog i foråret i
Walking Copenhagen og producerede selv
forestillingen Silhuetter på stranden, som
spiller igen til maj i Amager Strandpark.
Frem til marts spiller hun i showet Fins i
tot la foscor, 25è Circ d’Hivern i Barcelona.
»Billetindtægterne betaler ikke folks løn,
men de vil gerne spille show, det er moti
vationen.« De producerede forestillingen
drypvis over hele året fra januar, så hun
opfatter 2020 som »en lang række af resi
dencies i halen på hinanden. Det her skal
ikke være den nye normalitet. Jeg håber,
det er en undtagelsestilstand, der går
over.«
Kan Udviklingsplatformen hjælpe de frie
kunstnere og kompagnier?
»En pandemi er usynlig i modsætning til
en krig, hvor man kan se de smadrede
bygninger og de sårede mennesker. Vi kan
ikke se, hvem der har mistet, og kunstner
nes tab vil derfor ikke få samme opmærk
somhed som minkfarmernes«, slår Mikkel
Harder fast. »Vi vil gøre, hvad vi kan for at
understøtte udviklingen af nyt materiale
ved at tilbyde ’tid i rum’, og vi vil forsøge

at parre frie grupper med scener rundt om
i landet, der har overskudskapacitet i prø
vesale og på scener. Vi understøtter den
faglige udvikling og faciliterer relevante
møder nationalt og internationalt både
fysisk og digitalt. Og så fortsætter vi ar
bejdet med at give Det Frie Felt de ’ikke
kunstneriske’ redskaber, de har brug for«,
runder han af.
Om kunstnerne skal gå digitalt, natio
nalt, noget helt tredje eller blot vente på,
at nedlukningen hæves, vil tiden vise.
Jørgen Mortensen prøver som de øvrige
kunstnere i artiklen at se positivt på frem
tiden: »Der begynder at komme fore
spørgsler – ganske få og med alle forbe
hold – men jo først til foråret. Jeg er ikke
så bange for os, som er gamle i gårde. Vi
har været her i 30 år og ved, at et godt job
giver to nye, så der skal nok være nogle,
der ringer. Det er værre for de unge, det er
nok som at være slået tilbage til start«,
siger han og slutter håbefuldt af: »Det var
en god dag i går, der kom to forespørgs
ler!«

Nu kan du få
Alka Mobil
Alka har i mange år gjort forsikring enkelt og billigt for
deres kunder. Nu gør de det samme for dit mobilabonnement. Som medlem af Dansk Artistforbund kan du
få Alka Mobil med fri tale og 7GB data for kun 59 kr./md.
Det er en superskarp pris.
Se mere på alkamobil.dk
Abonnementet er forudbetalt og indeholder fri tale og sms samt 7GB dataforbrug i Danmark
og har 30 dages opsigelse. Prisen forudsætter kortbetaling. Se mere på alkamobil.dk.
Alka Mobil er en del af Alka Fordele A/S.

DET USYNLIGE PUBLIKUM:

DER MANGLER P
I DET FRIE FE
DEN OPSØGENDE OG UVENTEDE SCENEKUNST KAN NÅ NYE MÅLGRUPPER VIA BYENS
RUM, PÅ ALTERNATIVE SCENER, I SKOLEN OG INSTITUTIONER. MEN DER FINDES
IKKE EN SAMLET VIDEN OM, HVEM DER SER DISSE FORESTILLINGER, OG DET ER ET
PROBLEM FOR BÅDE BRANCHE OG PUBLIKUM, MENER FLERE AKTØRER. INITIATIVER
ER DOG PÅ VEJ.
A F L E N E G R Ø N B O R G P O U L S E N , Iscene

En lille pige hviner i fryd, og en ældre
dame klapper i hænderne. Vi er uden
dørs i tiden før corona, hvor et teater
optræder med en gratis forestilling i det
fri. Men hvem ser egentlig forestillin
gen, og hvor mange tilskuere er der
reelt samlet? Det er der ingen, der ved!
I denne artikel ser vi nærmere på et
måske overset problem i den del af tea
terbranchen som bl.a. favner Det Frie
Felt. Det drejer sig om de teateraktører,
der spiller enten udenfor eller på de
ikke etablerede scener - som for eksem
pel skoler, biblioteker osv. - og derfor
ikke er en del af forskellige, offentlige
teaterstatistikker.
Hos Passage Festival i Helsingør,
kender man til problemet og bedre
publikumsdata er derfor også noget,
teaterchef Jens Frimann Hansen kigger
længselsfuldt efter:
»Vi ved, at vi har et bredt publikum,
og også at vi har et publikum, som de
etablerede teatre ikke har, for det kan
jeg jo se til de enkelte forestillinger. Det
er selvfølgelig rart at have den fornem
melse – men det ville også være rart at
kunne bevise det med data. Vi efter
lyser først og fremmest en statistisk
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valid skabelon for, hvordan man måler
publikum, men også en teknologi, som
kan processere data, så man kan bruge
dem til noget meningsfuldt. Det kender
vi andre steder fra, så det kan være
svært at forstå, hvorfor man aldrig har
implementeret noget sådant til teater
forestillinger i Danmark,« understreger
han.
I brancheorganisationen Dansk
Teater kender man også til problema
tikken, som direktør Peter Mark Lund
berg, siger: »Vi deler opfattelsen af, at
der mangler data på en lang række af
forestillinger, som potentielt dækker
et kæmpe publikum.«

Værdien for kunstnerne
At der kan være en værdi i at vide,
hvem der ser forskellige forestillinger,
er de fleste enige om. Sådan forholder
det sig også for Lars Lindegaard Greger
sen fra Teater GliMT:
»Hvis vi er ude at optræde til for ek
sempel nogle kulturdage i en kommu
ne, hvor der ikke sælges billetter, så vil
det da være interessant for os at vide,
hvem vores publikum er. Hvilken type
af tilskuere ser os, og rammer vi dem
med vores forestillinger? Men reelt er
der også en barriere, for hvordan ind
samler vi i praksis den her viden? Jeg
ser flere udfordringer ved at indsamle
data i forbindelse med vores forestillin
ger, for det kan hurtigt blive en anmas
sende oplevelse, hvis vi personligt skal
gå rundt og udspørge det publikum,
der er dukket op. Den metode, tror jeg
ikke, er befordrende for målet,« under
streger han.
De første skridt er taget
Danmarks Statistik genkender udfor
dringen med at indsamle data fra de
teateraktører, der ikke spiller på egen
scene. Det er dog et fokusområde, da

PUBLIKUMSDATA
ELT

målet er, at statistikken skal favne hele
scenekunsten. En stor del af de små
scenekunstproducenter indgår i popu
lationen, men det er en frivillig under
søgelse, hvor mange ikke svarer. Det
fortæller Monika Bille Nielsen, som er
fuldmægtig hos Danmarks Statistik:
»Vi har ikke mulighed for selv at gå
ud og tælle publikum, så det kræver, at
teatrene selv kan registrere data. Når
man kigger på de statsstøttede teatre,
der modtager støtte efter teaterloven, så
får vi også en 100 procent tilbagemel
ding på publikumsdata, så det handler
om, hvordan vi får alle teateraktører
i feltet til at indberette,« understreger
hun.
I øjeblikket arbejder en følgegruppe
bestående af Kulturministeriet, Dan
marks Statistik, scenekunstdatabasen
Tereba, Dansk Teater, Applaus og Dan
marks Teaterforeninger på at rykke på
området i fællesskab. Her er initiativer
ne at kvalitetssikre spørgeskemaet, let
te indberetningsbyrden, og gennemgå
lister over de statsstøttede forestillin
ger,« forklarer hun.
Lene Struck-Madsen, projektleder ved
Applaus, peger ligeledes på, at det nye
samarbejde med Danmarks Teaterfor
eninger, giver god mening Her sidder
man nemlig med data om de danske
turnéforestillinger, og på den måde kan
Danmarks Statistik nå ud til endnu
flere teatre, som måske ikke altid er
opmærksomme på at registrere publi
kumsdata.

Underskoven af Teater Gliimt - sat i scene i Naturpark Amager.
Foto Søren Meisner

Udfordringer i feltet /
Vi mangler data på feltet
Johanne Pral fra scenekunstdatabasen
Tereba arbejder i forvejen på at indsam
le oplysninger om professionelle fore
stillinger i Danmark, og hun ser gerne,
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at Tereba spiller en central rolle i regi
strering af alt teater i Danmark.
»I forvejen skal alle, der får projekt
støtte, skrive deres data ind i Tereba.
Men ofte modtager vi ikke den sidste
data om, hvor mange publikummer en
forestilling har haft. Det kan være
svært at løse, for lige nu er der ikke
noget incitament for teatrene til at gøre
det,« forklarer hun.
Lene Struck-Madsen fra Applaus til
føjer:
»Det er især gadeteater og udendørs
forestillinger, som vi ikke har adgang
til data om, og hvor vi ikke ved, hvem
der ser forestillingerne. Vi støder her på
flere udfordringer, fordi det også er et
svært og tidskrævende arbejde. Lige
nu er der forskellige metoder til at regi
strere data på publikum – det kan være
ved at tælle det samlede antal publi
kummer manuelt, håndsoprækning
i forhold til en række spørgsmål eller
ved at dele spørgeskemaer ud. Der er
dog ikke en systematiseret praksis, som
alle teateraktører bruger, og det er et
område, som vi skal se på.«  
Monika Bille Nielsen, fuldmægtig
hos Danmarks Statistik, supplerer: »På
biografområdet kører al registrering
gennem en fælles database i forhold til
antal solgte billetter, og her kan vi år
ligt lave et dataudtræk. På samme måde
kunne man ønske sig dataen samlet et
fælles sted for teaterområdet – og det
kunne være Tereba.« Hun erkender
dog, at problemet ligger i, at ikke alle
forestillinger på teaterområdet sælger
billetter.
»Danmarks Statistik har også ansva
ret for at belyse området og lette ind
beretningsbyrden blandt scenekunst
producenterne. Helt konkret får vi dog
ikke tallene, medmindre nogen ind
beretter dem til os,« påpeger Monika
Bille Nielsen.
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Vi skal kunne dokumentere
hvem vi rammer
Jens Frimann Hansen fra Passage Festi
val mener, at man bør kigge efter inspi
ration i England, hvor han også er leder
af festivalen ’SO Festival’ i byerne
Skegness og Mablethorpe, Lincolnshire.
Festivalen er støttet af Arts Council i

England med det mål, at man skal have
fat i et andet publikum end normalt –
og derfor er kravet også, at festivalen
skal kunne bevise, at det reelt lykkes.
»Forskellene mellem Danmark og
England har slået mig meget. I England
får vi ikke en krone, uden at vi kan
dokumentere, at det vi siger, er sandt.
Vi skal for eksempel uddele et bestemt
antal spørgeskemaer, der er udviklet af
statistikere, og som derfor er repræsen
tativt korrekte, så de skaber validt data.
Fordi man i England samarbejder med
det såkaldte Audience Agency, så opstår

der også en anden faglighed og viden
omkring det her område,« påpeger han
og fortsætter:
»I en stor spørgeskemaundersøgelse
blandt publikum i England fra 2014, så
man på, hvordan publikum fordelte sig
på forskellige genrer. Her blev det tyde
ligt, at gadeteater suverænt var den
kunstform, der nåede ud til flest, og det
betød også nogle ændringer i støtte
systemet. I Danmark får vi penge i til
lid, og det er godt – men i forhold til
at få skabt nogle gode argumenter
omkring, hvem det er, vi reelt rammer,
så er det egentlig skidt.«

’Recontres de Boites’ af Kumulus skabt/præsenteret
under Helsingør Teaters Hjemstavn-projekt.

Det skal være lettere at indberette tal
Dansk Teater, Tereba og Applaus har
sammen foreslået, at man udvikler et
mere brugervenligt design eller en digi
tal løsning, så det reelt bliver nemmere
og mindre administrativt tungt for tea
trene at indberette tal. Hos Danmarks
Statistik ser man også den vej, som den
rigtige:
»Vi præudfylder allerede skemaerne
med data fra Tereba for at lette indbe
retningsbyrden, og vi arbejder også på,
at vores indberetningsskema bliver
nemmere tilgængeligt, så det for ek
sempel er muligt at indberette direkte
fra en smartphone. Det er selvfølgelig
et vigtigt parameter, at det skal være
nemt at indberette,« lyder det fra
Monika Bille Nielsen.
Lene Struck-Madsen fra Applaus bi
drager med en anden overvejelse:
»Det her er et område, som vi arbej
der på i fællesskab nu. Problemet er
ikke løst om et halvt år, men lige nu
tager vi nogle skridt i forhold til at in
volvere Danmarks Teaterforeninger og
se på nogle nemmere, digitale løsninger
for indberetning. Herudover handler
det om, at vi skal kommunikere, at ind
beretning af data er et fælles og vigtigt
ansvar i branchen,« afslutter hun.

Foto: PR foto
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Anne Linnet
Vi Synger Julen Ind
Sony Music

Lizette Flannov
Moster Zilettes
Børnejazz
ediSONGS

Gurli Octavia
X-ray

Hilda Heick &
Jakob Fauerby
Hvis en ged er alt jeg får

Först Til Sidst
Först Til Sidst

eighteight-eightyeight
records

Folkekirkens Nødhjælp

Marie Key
Marie Key

Peter Wangel
Omfartsvej

ZAV
Ecstatic Embrace

Sony Music

Glorious Records

ILK

Lis Sørensen
Hvis Ikke Nu,
Så Hvornår?

Anne Katrine Tove
feat. Eag
Tænd Et Lys

Fallulah
All My Eyes Are Open
Part I & II

EAG & AKTMusic

La Boom Records

Anne Katrine Tove
En Verden Vidunderlig

Fjell
4

Stine Michel
Filøjsen

Pind Ft. Josva
Jeg Har Glemt

AKTmusik

Fjellskabet

Forlaget Guldsmeden

Sony Music

Jonas Music

Sony Music
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Lars Boutrup's Music
for Keyboards
The Great Beyond

Mouritzen
Kom Herhen
KÔS

Annika Aakjær
POP – Himlen over
København

Michael Klinke
Norden på Jorden
ediSONGS

AnnikaMania
Made Music

Ex'cess Records

Helle Henning
As Long As We Both
Know

Brett Perkins &
Tamra Rosanes
Corona Christmas

Daniel Schulz
I Know
(feat. Julie Bergan)

Storyville Records

Works Of Heart

Warner Music

Freja Eriksen
It’s Time for a
Sustainable World

Aksglæde
Ting Ændrer Sig

Oh Land
Vilde Piger,
Vilde Drenge
Tusk or Tooth

DØR NR. 13
Dør Nr. 13

Michael Falch
Forår i Brystet

Langt Ude Records

A:larm Music

Karen Rosenberg
Behind Me

Julie Michelsen
Egotripper

Fantasillion
Don't Care

No3 Music

Same Soul

More Love Music

Fantasillion

Christopher feat.
Clara Mae
Good To Goodbye

Dicte
All Good As It Is

WhoMadeWho
Synchronicity

Mike Tramp
Trampthology

Sundance Music

Kompakt

Target

Freja Eriksen

Where Did Nora Go
Undivided
Celebration Records

Warner
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UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

Henrik Strube
Cirkus-depressionen

Albin Fredy
Next Level Love

Forlaget Lydia

BPM

When Saints
Go Machine
Emotional

Mark Solborg
Tungemål I+II
ILK

WSGM

Kresten Osgood, Prins
Nitram & Snöleoparden
Du Ka Svøm
ILK

Qarin Wikström
Ping Pong Punktum

Emma Nicoline
Står Lige Her

Lea Thorlann
Katten Snooze

Josef Og Elias
Drama Queen

ILK

Warner

e-bogudgivelse

Universal

When Saints
Go Machine
Never Seen Before
WSGM

Naoui
Metro

Dizzy Mizz Lizzy
Alter Echo Instrumental

Mike Tramp
Everything Is Alright

Sony

Sony

Target Records

22

ARTISTEN

2021

Lasse Storm
Holmegårdsvej

Bryan Rice
Cheesy

Perle Plader

BRec

Cheff Records Feat.
TopGunn, Kidd, Klumben
& ELOQ
Sender Mig Til Månen

Nana Jacobi
Magnet Sky
Hun Solo Records

When Saints
Go Machine
Emotional

Sebastian Klein
Verdens 100 Mest
Truede Dyr

Where Did Nora Go
Returning

WSGM

Carlsen

Johan Kolstrup
Frk. Andersen & motorcykelracet

Karen Rosenberg
Same Soul

Cichosz
Morgenfruen

GL Music

Marigold Records

Celebration Records

Lion Sound

Cheff Records

HUSK AT SENDE INFO OM DIN UDGIVELSE TIL REDAKTION@ARTISTEN.DK
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»DET ER LIGESOM KL
HVIS MAN GØR SO
SKER DER ALDRIG NO
DE SIDSTE TI ÅR HAR KVINDER VÆRET UNDERREPRÆSENTEREDE I RADIOEN, PÅ
HITLISTERNE OG SPILLESTEDERNE. NU ER DR OG FLERE MUSIKSELSKABER PÅ VEJ
MED INITIATIVER, DER SÆTTER FOKUS PÅ KVINDELIGE TALENTER. VI HAR TALT
MED EN RÆKKE GATEKEEPERE FRA BRANCHEN OG EN FORSKER OM, HVORDAN VI FÅR
KVINDERNE FREM PÅ SCENEN.

påpege eksisterende barrierer og selv kom
har oplevet det fra kvindernes perspek
Det er ikke nogen nyhed, at kun omkring
me med løsningsforslag
tiv,« siger Lasse Lindholm.
hver tiende kunstner, der slår igennem i
»Hvis vi skal løse det her, har vi brug
musikbranchen er en kvinde. Men tallene
for kvindernes perspektiv. Så vores
i Kodas rapport ’Ulighed i musikbranchen’ Gatekeepere er afgørende
sounding board skal være med til at af
IFPI Danmark har haft fokus på køns
fra december er alligevel nedslående læs
dække, hvad kvindelige artister og ansatte
balancen i musikbranchen i et par år.
ning. Selv om antallet af danske kvinde
oplever og gøre os klogere på evt. blinde
Men Politikens artikelserie i efteråret,
lige sangskrivere og komponister udgør
vinkler. Forhåbentlig får vi bud på nogle
hvor 97 kvindelige kunstnere fortalte om
19 procent af Kodas medlemmer, er deres
konkrete løsninger og kan bruge sounding
deres oplevelser med sexisme og køns
samlede indtjening fra afspilning i radio,
boards som et redskab fremover.«
diskrimination, var en øjenåbner.
tv og på streamingtjenester kun for 9,9
»Jeg var ikke chokeret over, at der er
procent. Det samme billede tegner sig, når
Har I været for langsomme til at tage det her
kvinder i branchen, der har oplevet sexis
man ser på de mest streamede danske
alvorligt?
me, men jeg var nedslået over, hvor ud
artister sidste år, der består af Gilli,
»Hvis vi har lært noget af MeToos
DMA-favoritten Branco, Kesi og
anden bølge er det, at alle brancher
festrapperne Ude Af Kontrol.
»Vi har en fortælling om,
har været for langsomme til at reage
Det er første gang, at Koda har
at vi har ligestilling i
re. Også musikbranchen,« siger Lasse
opgjort afspilninger fordelt på
Danmark, men hvis du ser
Lindholm.
køn. Men i musik-selskabernes
på cheferne i musikbranchen,
En af dem, der har undersøgt,
brancheforening IFPI Danmark
så er vi næsten kun mænd.
hvorfor så få kvinder slipper igen
kan kommunikationsdirektør
De færreste af os har
nem nåleøjet i musikbranchen er
Lasse Lindholm godt genkende
oplevet sexisme.«
Sofie Sarlvit. I sin kandidatafhand
skævheden.
LASSE LINDHOLM
ling fra CBS har hun interviewet en
»Ligesom i resten af samfundet
lang række kvindelige kunstnere
har der været en historisk ulighed
samt en flere gatekeepere – dvs. bookere,
i musikbranchen. Vi har en fortælling om, bredte oplevelserne med sexisme har væ
A&R-medarbejdere på store pladeselskaber
ret. Det skal vi gøre noget ved», forklarer
at vi har ligestilling i Danmark, men hvis
og ansatte på radiostationer og streaming
Lasse Lindholm.
du ser på cheferne i musikbranchen, så
tjenester. Fx kan det at blive Ugens Uund
Derfor har IFPI Danmark i nedsat et så
har der altid været en overvægt af mænd.
gåelige på P3 være med til at skabe et hit,
kaldt sounding board – et rådgivende pa
De færreste af os har oplevet sexisme eller
hvilket ofte fører til udsolgte turnéer.
nel af kvindelige artister og medarbejdere
at blive fravalgt på grund af vores køn. Så
»Alle var enige om, at der var et pro
på musikselskaberne. Panelet refererer
vi har på mange områder ikke været klar
blem. Men hverken bookere, A&R-folk
løbende til IFPI’s bestyrelse og kan både
over, at der var en skævhed. Fordi vi ikke
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LIMADEBATTEN.
OM MAN PLEJER,
OGET

AF NANNA BALSLEV

Foto: Joe Miller/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

Jada er en af de kvindelige artister, der får spilletid
på de danske radiostationer. Her giver hun koncert
på spillestedet Vega i februar 2020.
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»Jeg er bevidst om,
hvor meget det
betyder, at der er
kvindelige managere
og bookere.«
JAKOB

SØRENSEN

eller radiomedarbejdere mente, det var
deres ansvar at gøre noget ved det. Radio
folkene pegede på pladeselskaberne, og
folk fra pladeselskaberne sagde, at kvinde
lige artister er svære at få playlistet – dvs.
tjene penge på på længere sigt. Flere af
dem sagde, at det er større risiko at satse
på en kvindelig kunstner,« forklarer hun.
Ligesom klimadebatten
Jakob Sørensen er direktør for musiksel
skabet The Bank og har 25 års erfaring fra
musikbranchen. Han kan ikke genkende,
at kvindelige kunstnere er en dårlig forret
ning. Men han er enig i, at branchen har
sovet i timen.
»Det er lidt ligesom klimadebatten.
Hvis man gør som man plejer, sker der al
drig noget. Der er en skævvridning, og vi
har ikke være beviste om, at vi også har et
ansvar. Branchen skal have større fokus på
de strukturer, der gør, at vi ikke har nogle
kvinder i ledende stillinger,« siger Jakob
Sørensen, der understreger, at The Bank
ansætter efter kvalifikationer frem for
køn.
»Men jeg er bevidst om, hvor meget det
betyder, at der er kvindelige managere og
bookere og vigtige initiativer som She Can
Play. Pt. har The Bank kun tre kvinder ud
af tolv ansatte. Det er ikke nok, så det skal
der arbejdes på. Jeg ville ønske, at jeg hav
de fundet løsningen, men for os handler
det både om at have medarbejdere med
forskellige kompetencer og så være op
mærksomme på de kvindelige talenter.
For der er masser af dem,« siger han.

Astrid Storm er blandt de yngre kvinder
i musikbranchen og har arbejdet som
A&R hos Universal Music, men er tilknyt
tet Copenhagen Records, der er ejet af
Universal Music. Hun har været med til
at skrive kontrakt med rapperen Tessa.
»En af mine arbejdsopgaver er at op
dage så meget talent som muligt. Så jeg
bruger rigtig meget tid på sociale medier
som Instagram og TikTok for at holde
øje med de nye trends og talenter,« siger
Astrid Storm.
Hun har indtil nu fået mange henven
delser fra nye mandlige artister, men færre
fra kvindelige talenter. Derfor laver hun
opsøgende arbejder for at finde morgen
dagens kvindelige stjerner.
»Jeg har oftere oplevet, at kvinder er
mere tilbageholdende. De lægger en teaser
ud, hvor de synger, men er tilbageholden
de med at kalde sig sangerinde eller rap
per. Men hvis man kommer dem i møde
og beder dem om at sende noget, så viser
det sig tit, at de har lavet nogle fede ting.«
Hendes bedste råd til både kvindelige og
mandlige talenter er at lægge deres mate
riale ud på sociale medier – også selv om
det kun er en demo.
»Jeg elsker, når folk tør sende noget, der
ikke er et færdigt produkt. Det vigtigste
er, at du har personlighed og talent. Du
behøver ikke at sende en færdig marke
tingsplan – et nummer er altså nok,« siger
Astrid Storm.
Alle har et ansvar!
Ifølge Sofie Sarlvit vil der være en sam

KODAS RAPPORT
’ULIGHED I MUSIKBRANCHEN’
19 procent af Kodas medlemmer er kvinder. De modtager dog kun 10 procent af det
samlede beløb, som Koda udbetaler, som fordeler sig sådan her:
Musik spillet i udlandet: 12 procent
Musik spillet på tv: 4 procent
Musik spiller ved en koncert: 14 procent
Musik spillet i radioen: 11 procent.
Musik, der spilles på onlinetjenester: 8 procent
Kilde: Ulighed i kønsbalancen – kønsstatistik 2020
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»Jeg har oftere oplevet, at kvinder
er mere tilbageholdende. De lægger
en teaser ud, hvor de synger, men er
tilbageholdende med at kalde sig
sangerinde eller rapper.«
ASTRID

STORM,

A&R,

UNIVERSAL

MUSIC

Foto: Andreas Højbjerg

menhæng mellem kvinder på forskellige
poster musikbranchen og antallet af kvin
delige artister. Ikke fordi mænd ikke også
opdager kvindeligt talent, men fordi begge
køn har brug for noget at spejle sig i.
»Det er et problem at 9 ud af 10 af de
mennesker, der udvælger og arbejder med
musikken, er mænd. Ikke fordi de bevidst
fravælger kvinder, men nærmere fordi de
tilvælger mændene. Det bliver en ubevidst
mekanisme, der gør det svært for kvindeli
ge musikere at bryde igennem musikbran
chens mange ’gates’,« siger hun.
Hun bakkes op af Astrid Storm fra Univer
sal Music, der mener, at pladeselskaberne
også skal tage nogle chancer, hvis udvik
lingen skal vendes.
»Der er mindst ligeså meget kvindeligt
talent som mandligt. Det afgørende er,
hvordan man får lirket op for det. Som
A&R kan man ikke længere vente på, at
der ryger en demo ind i ens indbakke.
Man bliver nødt til at følge med udviklin
gen. Alle i branchen har et ansvar! Både
pladeselskaberne, bookerne og DR. Fordi
det tit er på fx P3 eller P6, at en artist bli
ver introduceret.«
Netop DR er blevet kritiseret i flere år
for ikke at gøre nok for at profilere kvin
delige talenter. Men i februar meldte DR
ud, at de var på vej med en række initia
tiver, der skulle sikre flere kvinder i DR’s
musiktilbud på alle radiokanaler og på tv.
»Faktum er, at vi spiller for lidt musik
med kvindelige kunstnere. Og vi vil gerne
spille mere musik med kvindelige kunst
nere, det er helt klart vores ambition. For
vores tilbud er ikke mangfoldigt nok, når
vi har så stor en overrepræsentation af
mandlige kunstnere«, siger Kasper Tøs
tesen, ledende redaktionschef i DR med
ansvar for P3, P4, P5 og P6 til Politiken.
Og spørger man Sofie Sarlvit kan flere
kvindelige artister måske endda gavne
branchen økonomisk på længere sigt.
»Vi ved fra erhvervslivet, at diversitet
i en virksomheds bestyrelse eller medar
bejderstab kan ses positivt på bundlinjen.
Så det handler om at udfordre ’selvfølge
lighederne’ og åbne op for ændringer. Der
kan være en økonomisk fordel i at udvide
markedet og turde tage udfordringen op,«
siger Sofie Sarlvit.
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MUSIKBRANCHEN
LAVER FÆLLES MÅL
OM STØRRE
LIGESTILLING
Læs mere om
kønsubalancen i musikbranchen i rapporten på
www.artisten.dk

KVINDER I MUSIKBRANCHEN
TJENER MINDRE END DERES
MANDLIGE KOLLEGAER.
MENS 9% AF KVINDERNE
HAR EN ÅRSINDKOMST PÅ
MERE END 500.000 KRONER,
SÅ GÆLDER DET 18% AF MÆNDENE

Tydelige kønsbestemte indtægtsforskelle i
musikbranchen har fået fem musikorgani
sationer til sammen at arbejde imod bedre
balance frem mod 2030. Med 10 kønsba
lancemål inviterer organisationerne til
samarbejde om en fælles indsats for at
gøre noget ved den skæve balance, der på
mange områder præger musikbranchen.
De 10 mål handler om kønsbalance in
den for konkrete områder som musikud
dannelse, løn, gatekeeperfunktion og pro
gramlægning, men også i forhold til den
kultur der præger dele af branchen og kan
skabe grobund for strukturel sexisme. De
lægger sig op ad FNs Verdensmål nummer
5 om ligestilling
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Kvinder tjener mindre i musikbranchen
At kvinder i musikbranchen tjener mar
kant mindre end deres mandlige kolleger
fremgår af tal fra organisationernes fælles
undersøgelse, udarbejdet af Mandag Mor
gen, der dokumenterer tydelige forskelle
i indtjening mellem mænd og kvinder.
Kvindelige musikere og komponister
er særligt placeret i de laveste indkomst
intervaller, mens mændene fylder i top
pen. For eksempel har 18% af mændene
en bruttoindkomst på mere end 500.000,
mens det samme er tilfældet for kun 9%
af kvinderne. Kvinders medianindkomst
ligger på højst 299.000, hvor mændenes
ligger på 349.999 kroner

Bag de fælles mål står:
DAF – Dansk Artist Forbund,
DJBFA – Danske Jazz-, Beat- og
Folkemusik Autorer,
DKF – Dansk Komponistforening,
DPA – Danske Populær Autorer og
Musikforlæggerne i Danmark.

2030 MÅL FOR
MUSIKBRANCHEN
ANGÅENDE

I 2030

SKAL DER VÆRE BEDRE
KØNSBALANCE I OPTAG PÅ
KONSERVATORIERNES FORSKELLIGE UDDANNELSESLINJER

I 2030

AFSPEJLER PROGRAMLÆGNING OG KURATERING
AF MUSIK TIL DANSKE
KONCERTSALE, FESTIVALER,
SPILLESTEDER OG STATSSTØTTET RADIO INTENTIONEN OM
BALANCE MELLEM KØN

I 2030

SKAL DER VÆRE LIGE REPRÆSENTATION AF KØN BLANDT
GATEKEEPERE I DEN DANSKE
MUSIKBRANCHE

I 2030 SKAL DER VÆRE LIGE LØN FOR
LIGE ARBEJDE I MUSIKBRANCHEN
I 2030

SKAL DER VÆRE EN LØSNING,
HVOR ALLE UANSET KØN KAN
GÅ PÅ BARSEL PÅ LIGE FOD I
MUSIKFAGET

I 2030

ER DER FLERE FORSKELLIGE
ROLLEMODELLER I MUSIKBRANCHEN, SÅ ALLE, DER
DRØMMER OM AT ARBEJDE
MED MUSIK, SÅ VIDT MULIGT
KAN FÅ ØJE PÅ EN MUSIKALSK
ROLLEMODEL, DE KAN SPEJLE
SIG I

I 2030

ER DET EN SELVFØLGE, AT
ALLE MUSIKERE OG KOMPONISTER VURDERES PÅ DERES
MUSIK OG KOMPETENCER
FREM FOR DERES KØN

I 2030

FØLGER ALLE STATSSTØTTEDE
MUSIKINSTITUTIONER OG SÅ
VIDT MULIGT PRIVATE MUSIKAKTØRER ETISKE REGLER
- ET CODE OF CONDUCT - FOR
DIVERSITET

I 2030

ER DET EN SELVFØLGE, AT
ALLE AKTØRER I MUSIKBRANCHEN HVERT ÅR FORTÆLLER,
HVAD DE GØR ELLER IKKE GØR,
FOR AT RYKKE PÅ BALANCEN
F.EKS. VED AT AFLÆGGE DIVERSITETSREGNSKAB

I 2030

GÅR KURVEN MOD BALANCE
I MUSIKBRANCHEN PÅ ALLE
PARAMETRE DEN RIGTIGE VEJ
ARTISTEN
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UNDERSØGELSE:
CORONAKONSEKVENSER
FOR MUSIKERE
OG KOMPONISTER
HAR TABT MINDST 40 PCT. AF DERES
MUSIKRELATEREDE INDKOMST I 2020
GRUNDET CORONA

HAVDE MERE END 31 FORSKELLIGE
INDTÆGTSGIVENDE ARBEJDS
RELATIONER I 2019

Coronakrisen stikker meget dybt i musik
branchen. En ny undersøgelse viser, at
musikere, artister, sangskrivere og kompo
nister i gennemsnit har mistet 44% af de
res indtægt i 2020. Og for over halvdelen
af de adspurgte, er det gennemsnitlige ind
tægtstab ca. 70 % i samme periode. Hver
ottende overvejer helt at forlade musik
branchen på grund af manglende indtje
ning.
Tallene stammer fra en uafhængig un
dersøgelse af arbejdsforholdene i musik
branchen, lavet blandt 8.000 professionelle
musikere og komponister. Undersøgelsen
er iværksat af 6 musikorganisationer i
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samarbejde med Tænketanken Mandag
Morgen.
Der er tale om en kortlægning af forhol
dene i branchen både før og under Coro
na-krisen, der tegner et entydigt billede af,
hvor økonomisk udsatte musikbranchens
folk er i krisetider.
Til trods for flere hjælpepakker har mu
sikkens folk store udfordringer med at få
økonomien til at hænge sammen. Krisen
har understreget, at arbejdsmarkedet har
svært ved at rumme folk, der arbejder
med skiftende projekter og mange arbejds
givere. I musikbranchen har kun de færre
ste en fast arbejdsgiver – undersøgelsen vi

ser, at hver fjerde har mere end 31 forskel
lige arbejdsforhold gennem et år.
Om undersøgelsen ’Arbejdsforhold for
musikere og komponister i Danmark’
• Baseret på en landsdækkende
spørgeskemaundersøgelse i september
og oktober 2020.
• Iværksat af 6 musikorganisationer:
fagforeningerne DAF og DMF samt
komponistorganisationer DJBFA,
DKF og DPA og Musikforlæggerne
i Danmark.
• Lavet i samarbejde med Tænketanken
Mandag Morgen.

HVOR MANGE FORSKELLIGE INDTÆGTSGIVENDE
ARBEJDSRELATIONER HAVDE DU I LØBET AF 2019?
Her skal du dels tænke på antallet af arbejdsgivere som ansat og dels antallet
af kunder/bestillere som selvstændig/honorarmodtager.

15%

5% 26%

HAVDE 1 ARBEJDSRELATION I 2019

HAVDE 16-30 ARBEJDSRELATIONER I 2019

2%

21%

HAVDE 31+ ARBEJDSRELATIONER I 2019

HAVDE 8-15 ARBEJDSRELATIONER I 2019

HAVDE 0 ARBEJDSRELATIONER I 2019

31%

HAVDE 2-7 ARBEJDSRELATIONER I 2019

5.

HVOR STOR EN PROCENTDEL AF DIN FORVENTEDE
MUSIKRELATEREDE BRUTTOINDKOMST VURDERER
DU AT HAVE TABT SIDEN LANDETS NEDLUKNING
D. 11. MARTS TIL OG MED I DAG?
Her bedes du se bort fra eventuel kompensation f.eks. i form af hjælpepakker
og arbejdsløshedsun-derstøttelse.”
ANDEL RESPONDENTER
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SE FLERE BRANCHEFAKTA OG CASES
Læs også hvordan artister
og forskere vurderer krisens
konsekvenser for musikbranchen i den udvidet
rapport på www.artisten.dk
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Undersøgelsens dataindsamling er foregået i perioden 21. september 2020 til 12. oktober 2020.
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BESKYT VÆ
DIT KUNSTN
ET KUNSTNERNAVN ER ET LANGTIDSHOLDBART SYMBOL PÅ KVALITET.
NAVNET HÆNGER ULØSELIGT SAMMEN MED BÅDE KUNSTNERISK UDTRYK
OG INDTJENING. VED AT REGISTRERE NAVNET SOM ET VAREMÆRKE
KAN DU BESKYTTE DET MOD MISBRUG.
A F N A T H A L I E R O T H E , advokat i Dansk Artist Forbund

Navnet på en ny artist, et band eller cir
kuskompagni kan blive afgjort, som følge
af en analyse, en flippet brainstorm eller
bare en sikker mavefornemmelse. Men
uanset hvordan kunstnernavnet vælges, så
bliver det en vigtig del af det kunstneriske
udtryk og har betydning for identitet og
genkendelighed overfor publikum og kon
kurrenter. Derfor kan det give god mening
at beskytte sit navn som officielt varemær
ke. Derved står man stærkt, hvis man får
brug for at beskytte sit indhold eller hvis
andre gør brug af navnet uden en aftale.
Et eksempel er det danske band Shit &
Chanel, der i 80’erne måtte skifte navn til
Shit & Chalou, fordi det franske parfume
firma Chanel fik medhold i, at deres navn
ikke måtte bruges af andre.
Vi har bedt Morten Jessel fra advokat
firmaet Patrade om gode råd til, hvordan
artister kan beskytte et kunstnernavn som
varemærke.
Hvorfor anbefaler du at en artist beskytter
sit navn?
Et kunstnernavn er et kvalitetsstempel.
Som artist er det vigtigt, at ens publikum
ved, hvorfra musikken kommer. Hvis man
ikke beskytter sit navn, kan man risikere,
at andre udnytter det og snylter på ens
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brand og goodwill. Det kunne eksempel
vis ske ved at bruge samme navn på Spo
tify og dermed opnå højere streamingtal.
Eller ved at tilbyde koncerter i ens navn
eller producere og sælge merchandise med
ens kunstnernavn. Sidstnævnte er et stort
problem i Kina, og derfor vi anbefaler, at
man også ser på beskyttelse af ens navn i
Kina – i forhold til merchandise, smykker
og parfume.   
Hvad gør man, hvis man har fået
en idé til et navn?
Først skal man undersøge, om navnet kan
varemærkeregistreres. Det kræver blandt
andet, at det har et særpræg og ikke kan
forveksles med andre varemærker. Man
kan foretage en ansøgning enten hos
Patent- og Varemærkestyrelsen, der gælder
i Danmark, eller hos EUIPO, der giver be
skyttelse i hele EU. Hos Patrade anbefaler
vi altid som minimum en EU-ansøgning,
som ikke er meget mere bekostelig end
en dansk registrering og samtidig giver
beskyttelse i både Danmark og i resten af
EU. Den kan eventuelt suppleres med be
skyttelse i andre territorier som f.eks. Nor
ge, Schweiz, Storbritannien, USA og Kina.

Kan man gøre det selv, og hvilken
beskyttelse får man?
Man kan godt gøre det selv, men vi an
befaler, at man benytter en professionel
rådgiver og på den måde sikrer sig, at der
foretages de korrekte varefortegnelser i de
korrekte klasser. I Patrade er vi specialise
rede i varemærker og vi anbefaler som
minimum en europæisk registrering af tre
områder, så man både beskytter sit navn
i forhold til live-optrædener, musikind
spilninger og merchandise. For nogle kan
det være en god idé også at registrere sig
i områder, der dækker parfume og cremer
samt smykker.
Hvad gør man, hvis man opdager
at andre bruger ens navn?
Har man registreret sit navn som vare
mærke, står man stærkt, når man skal
stoppe den ulovlige udnyttelse af ens
navn. I udlandet er der stor fokus på at
varemærkeregistrere og beskytte ens
kunstnernavn, som man eksempelvis har
set hos Taylor Swift, der ikke bare har
registeret sit kunstnernavn men også
varemærkeregisteret lyrik fra sangtekster
i forbindelse med salg af merchandise.

ÆRDIEN AF
NERNAVN
Dansk registrering koster et gebyr
Det koster et gebyr at få dit navn varemærkere
gistreret og beskyttet i Danmark. Du kan søge
hos Patent- og Varemærkestyrelsen og se hvilke
navne, der er varemærke registreret i Danmark,
inden du tager et nyt navn i brug.

En varemærkeregistrering i EU for 3 klasser
inkl. certifikat og alle gebyrer til myndig
hederne 14.250,- kr. ekskl. moms.
Medlemmer af DAF får 10% rabat på Patrades
honorarer af ovenstående priser.

Et varemærke kan beskytte
Europæisk minimums registrering
• live-optræden
• musikindspilning
• merchandise
De tre klasser findes i Nice-klassifikationen:
EUIPO – eSearch (europa.eu)

• Et navn, logo eller slogan
• Visuelle figurmærker
• Lyde – f.eks. en kendingsmelodi
eller en signaturlyd.

Hvad koster det?
Gennem Patrade koster en varemærkeregistre
ring i DK for 3 klasser inkl. certifikat og alle
gebyrer til myndighederne 6.250,- kr. ekskl.
moms.

Simpel beskyttelse:
ibrugtagning
En anden måde at opnå beskyttel
se for et varemærke er ved ibrug
tagning. Det kræver blandt andet,
at man bruger navnet bredt og
ikke kun lokalt. Ibrugtagning
beskytter i princippet navnet
på samme måde, men kan være
sværere at dokumentere, hvis
der opstår en tvist.
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BREXIT BETYDE
BARRIERER FOR
DET BLIVER DYRERE OG MERE BESVÆRLIGT, NÅR DANSKE MUSIKERE SÆTTER
KURS MOD STORBRITANNIEN. I VÆRSTE FALD UMULIGT. MED BREXIT BLIVER
DET BRITISKE MARKED MINDRE ATTRAKTIVT, OG DANSK MUSIKEKSPORT VIL NU
I HØJERE GRAD SATSE PÅ TYSKLAND.

Som om musikere og hele musikbranchen
ikke havde hårde tider nok med corona.
Men en ulykke kommer sjældent alene.
Selv om de fleste har været klar over, hvor
det bar hen med Storbritanniens fem år
lange kamp for at slippe ud af EU, er
Brexits kolde realiteter alligevel møg
irriterende og kan få katastrofale følger.
I hvert fald hvis man som dansk kunstner
vil til Storbritannien for at spille koncer
ter, eller hvis det britiske territori
um skal indtages som en del af
karriereplanen.

Den danske sangskriver og guitarist
M.C. Hansen står med en helt konkret
overvejelse. Sammen med sit band The
Sentimentals skal han spille en koncert
sammen med den canadiske sangskriver
Stephen Fearing på Shrewsbury Folk
Festival i september 2021.
»Vi ved endnu ikke præcist, hvad
honoraret for jobbet er, og derfor er
det vigtigt at vide, hvad det koster os
at tage derover for at spille,« siger
M.C. Hansen.

Det er mere besværligt for danske artister at optræde i England,
bl.a. på den årlige Shrewsbury Folk Festival.
Foto: Lifeisablog
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I tilfældet med The Sentimentals, der
skal til England for at spille et festivaljob,
undgår de formentlig at betale for visa, da
de skal opholde sig derovre i mindre end
90 dage. Til gengæld skal de have en offi
ciel sponsor, hvilket i prak
sis vil sige en kontrakt
via agent/manager el
ler festival. Det kan
muligvis koste
penge, da en
sådan spon
sor skal

ER BØVL OG
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A F M A RT I N B LO M H A N S E N

være registreret og godkendt af myndig
hederne. Desuden skal hver person, der
rejser ind, garantere, at man kan forsørge
sig selv, mens man er i UK. Man skal
fremvise en bankkonto med et beløb på
minimum 1.270 pund, hvilket svarer til
cirka 10.000 kroner.
The Sentimentals har arbejdet sammen
med mange amerikanske, canadiske og
britiske kunstnere gennem tiden, og for
M.C. Hansen har jævnlige turneer på stør
re og mindre spillesteder og festivaler
i Storbritannien og
USA været en del
af musiker

tilværelsen. Med Brexit er den sidste rest
af optimisme væk.
»Det ser ud til, at det er slut med at
tage til England. Ligesom det er slut med
USA, hvor arbejdstilladelser og omkost
ninger slet ikke står mål med honorarer
ne. I Storbritannien har der næsten ingen
penge været i det. Man spiller hundrede
procent på markedets vilkår, og det er dør
deals stort set hver gang. Hvis det nu
kommer til at koste ekstra at tage derover,
er det sidste incitament fjernet,« siger
M.C. Hansen.

mark, har sammen med de øvrige
nordiske musikeksportkontorer
de seneste ti år haft showcasekoncerter under navnet Ja Ja Ja.
Koncerterne har fundet sted
seks gang om året i London
og har præsenteret nordi
ske bands for den inter
nationale branchefolk.
»Det er en del af
værktøjet for at
eksponere

Musikeksporten retter blikket mod
Tyskland
I andre dele af branchen er der
også panderynker. MXD,
Music Export Den
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musikken. Ikke mindst over for den tunge
del af industrien, som er samlet i Lon
don,« siger Thomas Rohde, administreren
de direktør i MXD.
»Vi kender ikke konsekvenserne, men
det lugter af, at det bliver dyrere og mere
besværligt. I det større billede med konse
kvenserne af Brexit skal de store musik
selskaber nok skaffe ressourcerne. Det er
de mindre selskaber og talenterne, der
bliver ramt. Der, hvor bandet turnerer, er
til stede på de mindre spillesteder, bygger
en karriere op og investerer i det.«
MXD har i mange år satset på det tyske
marked. Med Brexit bliver Tyskland end
nu vigtigere, pointerer Thomas Rohde.
»Vi har set musikindustrien i Tyskland
vokse. Flere og flere danske bands priori
terer det tyske marked, og mange af dem
arbejder med tyske selskaber. Vi arbejder
på to fronter. Vi skal stadig angribe Stor
britannien og rådgive danske artister i
forhold til det britiske marked.
Og så er der Tyskland. Og her gælder
det om at være på forkant. Ingen tvivl om,
at der kommer en helt vild konkurrence,
for Tyskland er blevet en hovedprioritet
for mange andre lande,« siger Thomas
Rohde.
Han har endnu en pointe. I den gamle
verden havde England og USA en slags
monopol med musikindustri og musik
presse. Og mange bands brugte England
som springbræt til en karriere på det store
lukrative amerikanske marked. Men sådan
er det ikke mere.
I takt med udviklingen på nettet,
streaming og de sociale medier er billedet
langt mere mangfoldigt og fragmenteret
end tidligere. Der er musik, der nærmest
udelukkende finder vej online. England er
stadig vigtig, men har mistet sin tidligere
status som popstormagt.
Tyskland er det tredjestørste musik
marked i verdenen, og en stor del af de
danske bands indtægter kommer fra det
tyske marked. Størstedelen af MXDs støt
tekroner går til at sende danske bands på
tour og markedsføre dem i Tyskland.
I 2019 gik 26 procent af midlerne til akti
viteter i Tyskland og 19 procent til Stor
britannien.
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Britisk moms gør livet surt for danske
pladeselskaber
Kristoffer Rom, indehaver af selskabet
Tambourhinoceros og talsmand for DUP,
Danske Uafhængige Pladeselskaber, peger
på et væsentligt benspænd.
»Efter Brexit skal man momsregistreres
i England, hvis man sælger varer for mere
end 15 pund til privatforbrugere. Det vil
sige, at alle danske pladeselskaber, der har
en webshop for britiske kunder, skal
momsregistreres og føre momsregnskab
i landet. Det er superbesværligt.«
Han tilføjer, at momsen og det øgede
bureaukrati også får indflydelse på tids
planer for udgivelser. Især med vinyler
kan det betyde, at man som selskab skal
være flere måneder tidligere på færde end
tidligere med produktion og distribution.
Vilkårene for turnerende bands er eks
tremt vigtige, for det har selvsagt stor ind
flydelse på, hvor effektivt et musikselskab
kan markedsføre musikken derovre.
»Rigtig mange selskaber genovervejer,
om det bliver for besværligt, og om man
skal kigge på andre europæiske lande. For
mit eget selskabs vedkommende har vi
brugt mange ressourcer på at være tilstede
i England, og det kommer vi ikke bare til
at droppe.
Samlet set udgør Storbritannien 25-30
procent af vores omsætning. Det er for
tidligt at sige noget om, hvor stor en ned
gang, vi får,« siger Kristoffer Rom.
Advarselslampe blinker
De nye regler efter Brexit er komplicerede.
Den officielle britiske information på
www.gov.uk har information og vejled
ning, og her er nøglebegrebet for den
professionelle artist ’Temporary Worker
– Creative and Sporting Visa (T5)’.
Du behøver ikke på forhånd at søge om
visa, hvis du:
• Ikke normalt vil have brug for et visa
for at rejse ind i UK som almindelig
gæst
• Skal arbejde i UK i mindre end tre må
neder
• Har et ’Certificate of Sponsorship’ (CoS)

Et ’Certificate of Sponsorship’ (CoS) er en
kontrakt eller aftale, der dokumenterer, at
du skal optræde i UK. Certifikatet skal
være udstedt af en registreret sponsor. Det
er de fleste agenter, managements og så
videre, men der er også en del festivaler
og venues, som ikke er. Her kan det blive
nødvendigt at få agent, manager eller boo
ker i UK til at skaffe et validt CoS. Ifølge
en kilde 20-30 pund, ifølge andre noget
dyrere.
For at være berettiget til at få det om
talte T5-visa skal du derudover kunne for
sørge dig selv, mens du er i UK. Du skal
have minimum 1.270 pund (cirka 10.000
kroner) på din bankkonto, og pengene
skal være til rådighed i mindst en måned
(28 dage).
Og så er der en bestemmelse, som
Thomas Rohde fra MXD ser meget kritisk
på. For at være berettiget til et T5-visa skal
man nemlig opfylde følgende: ’Make a
unique contribution to the UK labour
market, for example you’re internationally
renowned or are required for continuity.’
Altså skal man bidrage med noget unikt
til det britiske arbejdsmarked, man skal
være internationalt kendt og/eller have
flere engagementer.
»Det giver de britiske myndigheder vide
rammer for at tolke og afgøre, hvornår en
kunstner er berettiget til at komme ind.
Vi ved ikke, hvordan man vil implemente
re dette i praksis, men det giver briterne
en mulighed for at vælge en meget pro
tektionistisk indfaldsvinkel, der har til
formål at beskytte britiske musikere og
musikselskaber og deres interesser,« siger
Thomas Rohde.
Han mener, bestemmelsen kan ramme
forskellige genrer og musiktyper, hvor
navne ikke er internationalt kendte eller
berømte. Lignende protektionistiske regler
genkender han fra USA, hvor det er blevet
markant sværere for knap så kendte uden
landske navne at turnere.
Sidst, men ikke mindst, er der udgifter
til ATA Carnet, hvis man medbringer eget
gear. Ifølge officielle priser fra Dansk
Erhverv skal et band med udstyr til en
værdi på eksempelvis 200.000 kr. af med
lidt over 3.000 kr.

L ØS T & FACTS
Foto: Jacob Carlsen

Ny sekretariatschef i DAF
Fra 1. marts har Dansk Artist Forbund ansat
Allan Guldberg som ny sekretariatschef.

VI SK AL SNART S ES !
Nu varer det forhåbentligt ikke så længe før vi igen kan mødes.
Vi glæder os og er så småt begyndt at se på, hvordan vi kan
arrangere en sommerfest for alle medlemmer. Vi håber at det
kan blive en realitet i enten august eller september måned.
Indtil vi kan mødes i virkeligheden, så husk, at du altid kan
ringe og skrive til DAF – eller tjekke ind på vores online fyr
aftensmøder og webinarer, hvor du kan møde kolleger og dele
ideer og udfordringer.

MOSTER
ZILETTES
BØRNEJAZZ

Som leder af forbundets sekretariat varetager
han den daglige drift, økonomi og personale
ledelse. I samarbejde med sekretariatet og
bestyrelsen får Allan Guldberg en rolle i den
fremtidige udvikling af organisationen, lige
som han kommer til at varetage opgaver i
relation til en række af forbundets eksterne
samarbejdspartnere på overenskomst- og ret
tighedsområdet.
»Dygtige og kreative artister og scenekunst
nere er afgørende for et mangfoldigt kulturliv.
Det er kun blevet endnu mere tydeligt under
den aktuelle nedlukning af samfundet, og der
for er det vigtigt at de udøvende kunstnernes
rettigheder, arbejdsforhold og vilkår beskyttes
og udvikles yderligere. Det er en stærk missi
on, som jeg glæder mig til at blive en del af,«
siger Allan Guldberg.
Han kommer fra en lignende stilling som
administrations- og kommunikationschef i
Blik- og Rørarbejderforbundet.

Album og illustreret sangbog der aktiverer børn
Der er ingen digitale omveje men masser af gedigent nærvær og velspillet børnejazz i
Lizette Flannovs album ’Moster Zilettes BørneJazZ’ med tilhørende sangbog. Albummet er
indspillet uden brug af samples og det er musik skabt med håndværket for øje og med
den tanke, at børn skal opleve rigtig musik. Sangene er fortællende historier, der afspejler
børns egen hverdag og er lige til at synge med på ved hjælp af den tilhørende sangbog,
der også indeholder noder og sanglege.
Lizette Flannov står selv for tekst, musik og illustrationer. På albummet medvirker
desuden musikerne Per Anker Andersen, Thor Backhausen, Niels Stuart, Michael Klinke,
Tomas Raae og Mikkel Find.
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L ØS T & FACTS
Waves Festival – Duo Kaos

Foto: Per Rasmussen

Dynamo Circus Festival

Foto: Cosmin Cirstea

Copenhagen Circus Art Festival – Animal Religion

Foto: Marta Garcia

Nycirkus: Festivaler går sammen for at styrke fagligt indhold
Tre danske festivaler har i 2021 startet et nyt samarbejde om
koordinering branchearrangementer for nycirkusfeltet.
Det drejer sig om to dedikerede nycirkusfestivaler: Copenhagen
Circus Arts Festival / C!CAF i København og Dynamo Circus
Festival i Odense samt Waves Festival, baseret i Vordingborg.
Waves Festival har et bredere sigte på international scenekunst,
men nycirkus indgår som en væsentlig del af programmet, og fe
stivalen har længe ønsket sig en tættere relation til det danske
nycirkusmiljø.
Mere fagligt indhold til artister og aktører
Hver festival har tilknyttede faglige arrangementer, hvor hele
miljøet kan deltage i workshops og debatter. De er åbne for ar
tister og aktører inden for performance og nycirkusområdet.
Målet med festivalernes samarbejde er, at få de forskellige arran
gementer til at spille sammen og i endnu højere grad være med
til at kvalificere og styrke branchen.
Behov for redskaber og vidensdeling
Festivalerne har sendt et open call ud i miljøet for at spørge til
branchens ønsker og behov. Her tegnede sig et billede af en ræk
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ke konkrete problemstillinger og et stort behov for at forholde
sig grundlæggende til branchens situation. I den kommende
festivalsæson vil Dynamos Circus Seminars fokusere på udvalgte
problemstillinger og fysiske workshops. På Waves Festival
afholdes en branchedag med vidensdeling og diskussion om
branchens grundlæggende situation for at styrke udviklingen
af feltet. Ønsket er at samle så stor en del af branchen som
muligt til en dialog mellem artister og organisationer med
indflydelse. I marts 2022 følger C!CAF op på diskussionen og
initiativerne i forbindelse med festivalens sideløbende Deep
Dive Activities.
Kryds i kalenderen
Dynamo Circus Festival: Circus Seminars 4. & 5. aug. 2021
Waves Festival: Branchedag
Sammen om et styrket nycirkus-miljø 25. aug. 2021
C!CAF: Deep Dive Activities marts 2022
www.dynamoworkspace.dk
www.wavesfestival.dk/waves
www.ccaf.nu

Generalforsamling i Dansk Artist Forbund: Tirsdag den 25. maj 2021
På dagen skal der godkendes regnskab og vælges nye medlemmer til bestyrelsen.
•
•
•
•
•
•

Formandens beretning
Gennemgang af regnskab 2020
Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2020
Bekræftelse af generelle principper for rettighedsforvaltning  
Valg af suppleant og bestyrelsesmedlem
Valg af kritiske revisorer

FAKTA
Generalforsamlingen afvikles online og alle medlemmer indkaldes direkte pr. mail.
Medlemmer kan stille op til enten bestyrelsespost eller suppleantpost efter forbundets
vedtægter. Se mere på www.artisten.dk/Nyheder/Generalforsamling-2021

DANSKERNE
ER KLAR TIL AT
KOMME TILBAGE
TIL KULTURLIVET
Corona har påvirket publikums ad
gang til kulturlivet og ført til aflysnin
ger, udskydelser og shows med nedsat
publikumsantal. Men så snart det er
muligt er danskerne klar til at opsøge
kulturarrangementer igen.
I følge den netop udkomne ’Forbru
gerundersøgelse 2021: Kulturliv under
covid-19’ som Billetlugen og CXO/
Thulstrup Research står bag er 82 %
klar til at genoptage deres kulturfor
brug så snart de får mulighed for det.
Årsagen er at forbrugerne har tiltro
til kulturbranchen og føler sig sikre
på at venues og kulturinstitutioner
sørger for, at der trygge rammer for
deres arrangementer. Hele 92 % har
tillid til branchen.

RUNDE FØDSELSDAGE FRA 1/3-31/9 2021
30 år
Nanna Bottos Olsen 1/3
Ida Urd Damm Bramming 16/3
Oliver Gammelgaard 3/4
Amanda Wium 22/4
Mai Ane Pil Siedentopp Christensen 5/5
Sónia Cristina Silvestre Mato 28/6
Anders Morre Pedersen 1/8
Andrés Alberto Cerdeira Méndez 4/8
Sunniva Løvland Byvard 23/8
40 år
Julie Arlyk 1/3
Christina Schilling 10/3
Jullie Hjetland Jensen 27/3
Albin Ljungqvist 22/4
Mia Susanne Theil Have 3/5
Mikkel Holtoug 14/5
Mette Marie Hoeg von Essen 21/5
Mikkel Skovgaard 25/5
Jakob Falgren 4/6
Natashia Evita Thomassen Bjerre 24/6
Henning Nielsen 26/6
Kit Løvenhardt 3/7
Josephine Philip 16/8
Morten Norli 20/8
Dan Kjærgaard Jensen 9/9
Anders Christophersen 21/9
Jeanett Albeck 24/9

50 år
Charlotte Withen Hejl 8/3
Peter Kibsgaard 17/3
Ingeborg Fangel Mo 23/3
Trine Gry Illum Frichke 25/3
Las Nissen 27/3
Kristoffer Sonne 2/4
Gudrun Holck 14/4
Jens Hellemann 19/4
Peter Hellemann 19/4
Camille I Dali Grønne 28/4
Maria Sonne 29/4
Josefine Cronholm 13/5
Thorbjørn Risager 19/5
Chris Skytte 26/8
Marie Louise Schmidt Maegaard 24/9
Jesper Grønkjær 25/9
Marie Carmen Koppel 30/9

70 år
Janne Kjærsgaard 9/3
Peter Gregersen 27/3
Torben Lendager 23/4
Henrik Krogsgaard 27/4
Stanley Samuelsen 30/4
Jens Peter Lassen 5/5
Jacob Groth 12/5
Allan Walgardi Larsen 10/7
Lars Hannibal Knudsen 15/7
Tine Sørensen 25/8

60 år
Erik Storm Lorentsen 8/3
Birgit Lyngholm 25/3
Thomas Danielsen 7/5
Henrik Lehmann 18/5
Ninna Milner Juel 25/5
Kai Ahlberg 30/5
Lars Boutrup 3/7
Maria Myrgård 7/7
Katharina Baetz Rubin 16/7
Morten Alfred Høirup 6/8
Karsten Skovgaard Madsen 18/8
Annette Bjergfeldt 18/9
Torben Larsen 20/9

80 år
Tine Blichmann 26/9

75 år
Peter Vesth 19/4
Allan Mortensen 27/4
Hilda Heick 19/5
Ulla Asbjørn Andersen 13/7
Anni Brinkløv 4/8

85 år
Ebba Prins 13/6
90 år
Kirsten Kristjansen 2/4
AFDØDE
Jacques Matthiessen
Wiyada Hermann
Ib Groth Rasmussen
Hanne Sørensen
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DANSK KOMPONIST
OG PERFORMER
I INTERNATIONALT
GRAND PRIX
Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Musiker, performer og komponist Kirstine Lindemann deltager i år i konkurrencen
Hidden Treasures Mixtape, arrangeret af The International Rostrum of Composers.
DR har nomineret hendes værk ’Further and Back’, til konkurrencen, der er et internationalt grandprix for moderne, klassisk musik. Afgørelsen falder i slutningen af 2021
– senere på året kan publikum give deres besyv med gennem en online-afstemning.
Kirstine Lindemann kalder selv sin stil og sit lydarbejde for eksperimenterende. Hun
trækker scenekunsten med ind i sine kompositioner, og ved at inddrage både krop, lyd
og rum i sin musik skaber hun værker, der undersøger forbindelsen mellem mennesker.
Hun er uddannet fra konservatorier i Odense, Helsinki og Amsterdam og turnerer flittigt
i ind- og udland. I efteråret var det dog Folketeatret i København, der trak. Her kom
ponerede og opførte Kirstine Lindemann musikken til teaterforestillingen ’Robin Hood’
i samarbejde med Jullie Hjetland og Hans Find Møller. I år byder arbejdskalenderen bl.a.
på samarbejder med spillestedet Alice og Nikolaj Kunsthal i København og, hvis rejse-
restriktionerne tillader det, opgaver i Kina og Schweiz.
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