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Kære læser af Artisten.
 
Med dette nummer siger vi farvel til den 
trykte udgave af Artisten, og velkommen 
til et digitalt format for vores journalistik 
og formidling. Selvom det er vemodigt,  
er vi optagede af at mindske klimabelast
ningen og at udnytte de muligheder, den 
teknologiske udvikling bringer med.

 
WHO spår, at 2022 bliver året, hvor pan
demien klinger af, og vi som artister og 
branche kan komme tilbage til at virke  
for fuld kraft. Nogle artister 
kommer udmattede ud af 
pandemien, andre har brugt 
nedlukningerne til at om
stille karrieren. Men fælles 
er, at scenerne er åbne igen 
og på Dansk Artist Forbund 
summer kontorerne igen af 
aktivitet.
 
Hele branchen tager vigtig læring med fra 
krisen. Både i form af hårde tal og fakta, 
men også som en udbredt følelse af, at 
mange af os mangler anerkendelse af  
vores faglighed og vores bidrag til sam
fundet. I Dansk Artist Forbund arbejder  
vi for at ændre på dette, både i det store  
og de små. Vi samler viden og formidler 
kunstens potentialer til politikere og sam
arbejdspartnere, så vi sammen kan skabe 
forandring.
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"Everydays: The First 5.000 Days" 
NFT-kunstværk af Beeple 
– solgt for 69.3 millioner dollars i 2021 

S A R A  I N D R I O ,  f o r m a n d

Foto: Isak H
offm

eyer

Selvom Corona har fyldt, har vi i DAF al
drig taget det vågne blik fra andre vigtige 
emner, som har ’gemt sig’ bag den akutte 
situation, vores brancher har stået i: Det 
er blandt andet moms på rettighedsfor
valtning, tre nye artikler i ophavsrets
direktivet, bestyrelser for de kunstneriske 
uddannelser, medieforlig, uddannelse for 
nycirkus, blankbåndsmedieforliget og ny 
lovgivning i EU omkring ret til kollektiv 
forhandling for grupper af arbejdstagere, 
som falder mellem ’kasserne’ i den danske 
velfærdsmodel.

Sammen ’værner vi om standen og frem
mer kunsten’ ligesom vi har gjort det i 
over hundrede år. Vi er klar til et 2022 
med festivaler, cirkus, gøgl, trylleri, magi, 
jazz, folk, punk, rock, electronica, urban, 
hip hop, world, sammenhængskraft, grin, 
tårer, provokation, følsomhed, vildskab, 
åndehuller – og mere fællesskab og net
værk med kollegaerne, som vi har savnet.

»Hele branchen tager vigtig læring med fra 

krisen. Både i form af hårde tal og fakta, men 

også som en udbredt følelse af, at mange af 

os mangler anerkendelse af vores faglighed 

og vores bidrag til samfundet.«

KidsAid udvider tilbuddet 
om magiske oplevelser til 
indlagte børn og unge. Men 
hvordan tackler som den type 
optræden som tryllekunstner?

IKKE FOR PENGENES 
SKYLD – SIDE 24
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Troels Abrahamsen er en farlig mand.
I hvert fald for dem, der ønsker, at ud

viklingen står stille i musikbranchen. Den 
danske musiker, som er kendt fra bandet 
Veto, vil gerne rykke ved modellen, hvor 
musikkens skabere ofte står bagerst i 
køen, når overskud fra en udgivelse skal 
fordeles. 

Han vil bruge nye teknologiske mulig
heder til at bringe artister i virtuel nær
kontakt med kernepublikummet. Idéen er, 
at musikskaberne slipper for mellemled 
som Spotify og pladeselskaber.

Troels Abrahamsen har været med til at 
udvikle den eksperimentelle platform De
rive, som blev lanceret sidste sommer. 

Derive udnytter blockchain og såkaldt 
NFT. Det står for ’nonfungible token’, som 
er en unik og ikkeudskiftelig fil. Den 
 lagres på en blockchain: en kæde af data
blokke, der ikke ligger ét sted men i et 
netværk af computere. Hver blok inde

holder data, transaktioner og refererer til 
den forrige i en kæde. Alle kan se blokke
nes data og transaktioner, og ingen kan  
i princippet gå tilbage i en tidligere blok 
og ændre indholdet. Omsat til musikkens 
verden, bliver en fil altså beskyttet med  
et krypteret vandmærke. Køber man filen, 
får man et bevis på ejerskabet.

DIGITALT GULDGRAVERI

»Mange musikere får lysende dollartegn  
i øjnene, når de hører begrebet NFT. De 
forestiller sig noget, der stiger helt vildt  
i værdi,« siger Troels Abrahamsen og til
føjer:

»Der er f.eks. en historie om, at en 
kunstners digitale kollage er solgt for 69 
millioner dollars. Men den slags sker jo 
kun for uhyre få. Det væsentlige er, at 
unikke digitale objekter kan have en vær
di. Man kan sammenligne det med, at en 
kunstfotograf sælger indrammede og sig

nerede billeder for 500 kr. stykket. På sam
me måde er det muligt at sælge eksklusive 
NFT’er online. Køberne får noget unikt. 
Rigtig mange musikere er ved at få øjnene 
op for mulighederne ved NFT,« konsta
terer Troels Abrahamsen.  

Derive er altså blot en enkelt indgang  
af mange til at afsætte NFT’er, og Troels 
Abrahamsen fortæller følgende om initia
tivet.

»Derive er et slags eksperimenterende 
label, der udgiver NFT’er. Det er ikke et 
pladeselskab i gængs forstand. Vi har ikke 
rettigheder til den musik, der ligger på 
Derive. De rettigheder beholder kunstner
ne selv. Det er et eksperiment med at ku
ratere musik, hvor kunstnerne selv er 
med til at bestemme, hvem der skal udgi
ve næste gang. Vi forfiner arbejdet med at 
pakke musikken som gennemarbejdede 
NFT’er. Vi giver vores eget bud på, hvor
dan et digitalt album kan præsenteres vi

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

FØRST PENGE TIL ARTISTER 
– DEREFTER TIL SELSKAB:

NF T E KSPERIMENT 
V E NDE R TINGENE 
PÅ HOVEDET
TROELS ABRAHAMSEN UDFORDRER ALT FRA SPOTIFY TIL VANETÆNKNING: PLATFORMEN 

DERIVE EKSPERIMENTERER MED DIGITAL PRÆSENTATION, BLOCKCHAIN OG BETALING 

DIREKTE TIL SKABERNE
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suelt. Brugerne skal motiveres til at ville 
eje sådan en fil og råde frit over den.«

FRI AF NETTET

»Vi lancerede Derive i juli sidste år og er 
stadig på græsrodsniveau. Det er ikke pla
nen, at Derive skal blive en platform, som 
alle skal kunne udgive på. Vi har en idea
listisk målsætning. Jeg ønsker en verden, 
hvor musik kan sælges frit på tværs af 
landegrænser. Og jeg ser lyset i nogle af  
de decentraliserede teknologier, som kan 
sætte internettet fri på ny.«  

 
Men der skal vel også være værdiskabelse for 
dem, der leverer musikken?
»Ja, og indtægterne på Derive går direkte 
til skaberne. Derefter skal de betale en 
mindre del til Derive. Det er altså modsat 
den traditionelle afregning i musikbran
chen, hvor musikerne som oftest er de sid
ste, der betales.

Vi arbejder også med at automatisere 
betalingen, så vi ikke skal bruge ressour
cer til administration. Kryptovaluta giver 
helt nye muligheder. Når NFT’er sælges, 
modtager vores artister kryptovalutaen 
ETH, der bruges på Ethereum: en pro
grammerbar blockchain.«

Kan artisterne så hæve kryptovalutaen som 
’rigtige’ penge?
»Ja, ETH har en vekselkurs. Men for at 
overføre videre til egen bankkonto, skal 
man gennem en traditionel portal, som  
tager sig betalt for transaktionen. Der er 
stadig en mellemmand på spil der. Det 
kan f.eks. klares via Coinbase. Man hører 
ofte om hvidvask i forbindelse med kryp
tovaluta, men hvis man vil efterforske, 
hvor pengene kommer fra, er det faktisk 
en meget transparent finansiel verden.«

BARRIEREN ER NEDBRUDT

Hvorfor satser du selv på NFT-formatet?
»Det er en mulighed for at komme ud  
til mit publikum på en anden og direkte 
måde, hvor jeg bedre kan interagere med 
dem. NFT kan skabe en åben og transpa
rent forbindelse mellem artist og publi
kum.«

»Derive tager derfor udgangspunkt i vir
keligheden for selvudgivere eller det lille 
selskab. Det handler ikke så meget om 
profitmaksimering.«

»Jeg ser ikke NFT som en løsning på et 
problem. Mere som en ny måde at agere  
i en digital virkelighed. Konkret kan jeg 
formatere en fil, så den ligner et album, og 
dele filen via et netværk som Ethereum. 
Det gør, at jeg kommer direkte i forbindel
se med mit publikum, uden at jeg skal  
involvere mellemmænd som Spotify eller 
iTunes. Når jeg udgiver en vinyl, gør jeg 
mig stor umage med alt indhold – fra  

Troels Abrahamsen blev kendt med bandet Veto, og han har 
udgivet musik under navnene SuperTroels og EXEC. Han er 
samtidig meget optaget af nye udgivelsesformer og står bag den 
eksperimenterende platform Derive.   Pressefoto
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cover til vinyl. Det er det samme med en 
NFT. Man kan kæle for præsentationen  
af det digitale objekt. Det fine er, at alle 
transaktioner kan foregå på åbne netværk, 
og publikum tilknyttes via en protokol, 
ikke via en platform. Som det er nu, udgi
ver vi meget på platforme. Det kan være 
Spotify eller Bandcamp. Det er lukkede 
platforme, hvor man ikke direkte kan tage 
sine filer med sig og bruge dem et andet 
sted. Hverken jeg eller mit publikum kan 
flytte tingene over i andre kontekster. Det 
giver en ufrihed over materialet. NFT’er er 
derimod flytbare, digitale objekter i åbne 
netværk. Alle kan bruge dem. Som musik
skaber er jeg fri til at formatere, prissætte 
og distribuere de produkter, jeg udbyder.« 

»Dem, der køber, får også en stor frihed 
til at gøre med filerne, hvad de vil. Alt det
te gælder dog kun, hvis man tilbyder den 
’rene’ NFTvare. Altså ikke de halve tilbud, 
hvor man udbyder NFT, men hvor det  
reelt ikke er muligt for brugerne at råde 
fuldt over filerne.«

TYDELIG AFSENDER

Hvad må man bruge NFT-filer til, hvis man 
køber dem?
»Der gælder samme rettighedsmæssige be
skyttelse som for alle mulige andre vær
ker. Der overleveres altså ikke rettigheder. 
Måske er beskyttelsen endda bedre, fordi 
det er præcist beskrevet i den oprindelige 
fil, hvem der ejer et stykke musik. Man 
mister ikke copyright, med mindre man 
fraskriver sig licensen i det, man kan kal
de ’vandmærket’. NFT er udelukkende en 
måde at ’pakke’ et produkt på. Teknologi
en kan bruges til mange forskellige ting, 
og jeg tror kun, vi har set toppen af isbjer
get.«

»Det væsentlige er, at man kan gå uden 
om en centraliseret udbyder. En digital  
distributør, f.eks. iTunes eller Spotify, er jo 
reelt en mellemmand, som betales for at 
levere musik i et digitalt netværk. De ta
ger sig betalt for at levere til forbrugerne, 
fordi de sidder på en del af infrastruktu
ren. Hvis den infrastruktur er tilgængelig 
for alle – og kan verificeres af alle – så 
fjerner man magten fra distributørerne. 

Men det hører med, at Spotify tilbyder at 
kuratere musikken i form af playlister. 
Den del vil der stadig være brug for.«

Hvordan kommer man i gang med at udbyde 
eller købe NFT’er? 
»Man skal tage stilling til, hvilken NFT
tjeneste, man vil være på. Der er mange, 
og der bliver stadig flere. Der er stor for 
forskel på, hvor åbne og decentraliserede, 
de er. Og dermed er der også stor forskel 
på de platforme, der bliver bygget oven
på.« 

ER NFT EN REVOLUTION?

»Jeg tror ikke, det gør noget godt for no
gen, at teknologiske udviklinger omtales 
som revolutionerende eller som ’disrup
tion’. Det kan man først vide, når man ser 
tilbage. Men jeg kan se nogle meget afgø
rende muligheder og perspektiver i NFT. 
Det er det, jeg er i gang med at under søge 
i forskellige projekter,« siger Troels Abra
hamsen. 

Derive eksperimenterer med udgivelse af NFT-filer.
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VI  SK A B E R 
MERVÆRD I  I 
FØDEKÆ D E N
HYPERY LANCERES SOM ET OPGØR MED RINGE ONLINE-UDBETALING TIL ARTISTER. 

PLATFORMEN ER BASERET PÅ BLOCKCHAIN-TEKNOLOGI.

»Det er alle tiders, hvis vi kan sende flere 
penge i lommen på musikkens skabere. 
For som det er nu, får de fleste begrænsede 
indtægter fra blandt andet streaming,« 
konstaterer Jakob Deichmann.

Han har været med til at stifte det ny
lancerede Hypery Music, der opererer  
internationalt og som kan besøges online 
på hypery.co. 

Jakob Deichmann er ansvarlig for drif
ten, og han råder over masser af branche
erfaring, bl.a. som tidligere direktør for 
det danske Warner Music.

Via hans netværk har mange artister, 
sangskrivere og komponister i ind og ud
land for længst hørt om Hypery, der er en 
NFTplatform.

ET HIT I BRANCHEN

»Fokus er ikke på Danmark, men på ver
den. Vi taler med rigtig mange artister,  
og alle er interesserede. Så budskabet er 
bestemt ude, og fra slutningen af marts 
skulle vi være klar med den helt nye plat
form. Mange danske navne er med, og der 
kommer nye til hver dag,« fortæller Jakob 
Deichmann. Han har også selv haft en 
karriere som musiker.

»Jeg var signet til store pladeselskaber  
i 90’erne. Men efter at have prøvet at slå 

igennem i 10 år, begyndte jeg i stedet at 
arbejde på et pladeselskab. Det var egent
lig meningen, at jeg kun skulle være der i 
tre måneder, men så blev det noget længe
re. Jeg skriver også stadig sange og produ
cerer, så jeg er helt i øjenhøjde med arti
sterne. Det samme er vores tyske stifter 
Karl Oliver Goedicke, som har 40 års erfa
ring som bl.a. producer, dj og og ejer af 
uafhængige pladeselskaber. Han brænder 
virkelig for at gøre op med, at musikska
bere får meget begrænset økonomisk ud
bytte af streaming. Vi er altså ikke en tek
nologivirksomhed, der udgiver musik. Vi 
er en musikvirksomhed, der bruger tekno
logi,« opsummerer Jakob Deichmann.  

EN DIGITAL GOODIEBAG

Hvordan kan Hypery give øget indtjening til 
musikere?
»Vi sælger eksklusive NFTfiler, som kan 
indeholde alt muligt. Ud over selve musik

Hypery Music – med danske Jakob Deich-
mann som medstifter – tiltrækker lige nu 
masser af opmærksom i medier og musik-
branche. Hypery prøver at sætte endnu mere 
fart i salget af NFT-filer.



ken kan de rumme tilbud om at møde en 
artist personligt, et Zoommøde med arti
sten, særlige vipbilletter, vi kan lave be
vægelig artwork, vi kan dele videoer, klip 
fra sociale medier og tilbyde koncertop
tagelser. Det er også muligt at levere selve 
mikset af en sang, så man selv kan lege 
med det. Der er utrolig mange mulighe
der. En NFT kan være en slags digital  
goodiebag, som bringer fans tættere på  
artisten og artisten tættere på fans,« siger 
Jakob Deichmann og fortsætter:

»Vi kan komme alt muligt i en block
chain, hvor den oprindelige goodiebag bli
ver bevaret. Det kan så være, at køberen 
på et tidspunkt synes, at vedkommende 
kender indholdet tilstrækkeligt. Så kan 
man sælge NFTfilen videre. Det kan min
de om secondhandsalg fra loppemarkeder 

eller genbrugsbutikker, men den slags får 
en artist jo ikke noget ud af. Det gør man 
til gengæld ved videresalg af NFT. Både  
artisten – og alle andre rettighedshavere, 
der er listet i NFTfilen – får straks penge 
udbetalt, hver gang en NFT sælges. Hvis 
ejeren er heldig, køber personen filen til 
1000 kr., og et år senere er den måske ble
vet 5-10 gange mere værd. Artisten afreg
nes altså gang på gang, og det er ret nyt. 
Vi skaber merværdi i fødekæden.«

KÆMPE FAN-BUFFET

Hvis Hypery og andre NFT-udbydere får stor 
succes, bliver I så en trussel for f.eks. Spotify?
»Hvis Spotify ser os som en konkurrent, 
skal de jo udvikle deres forretningsmodel. 
Vi er ikke en konkurrent til Spotify. Vi  
er en platform med en anderledes forret

ningsmodel end iTunes, Spotify og Tidal. 
Jeg tror sådan set ikke, at vi bliver en kon
kurrent til streamingtjenester. Vi tilbyder 
noget andet. Og pladeselskaber kan se os 
som et supplement, hvor fans kan få end
nu mere.«

»Det er vigtigt at gøre klart, at vi ikke 
sælger rettigheder, komponistrettigheder 
eller masterrettigheder.«

»Men hvis sangskriveren og master 
rettighedsejeren ikke er medlem af Koda  
– eller vælger at holde NFT’er uden for 
forskellige rettighedsorganisationer – så 
kan vi sagtens afregne rettigheder lige så 
snart, der er et salg. Det gør vi ikke for at 
genere Koda. Hele modellen er bare bygget 
op på at give øgede indtægter til sang
skrivere, komponister og artister.«

Nystartede Hypery tilbyder forskellige modeller for samarbejde 
med musiknavne omkring salg af NFT’er.



CONCORDIUM ER 
FUNDAMENT

Hyperyplatformen benytter blockchainteknologi fra virksomheden Concordium og bevæ
ger sig derved ind i metavers: en sammenblanding af den virtuelle og den fysiske verden.
Hypery kan derfor trække på en ny løsning for salg og beskyttelse af NFT’er. Blockchainen 
kræver idverifikation, hvilket gør det muligt i meget stort omfang at behandle rettigheder, 
kontrakter og pengetransaktioner uden brug af tredjepart: Concordium er dermed særligt 
velegnet til at håndtere data, der har at gøre med musikbranchen. 
Concordium er stiftet af iværksætter Lars Seier Christensen, som også har investeret i mu
siktjenesten Hypery. 

I lover cirka fire gange højere udbytte til 
artister i forhold til traditionel streaming. 
Hvordan kan det lade sig gøre?
»Fordi vi tager en bedre betaling i butik
ken, så der kommer flere penge ind. Og 
fordi vi kan vælge en mindstepris. Vores 
minimumstarif for samarbejde med arti
ster er 20 procent af indtægterne. Så hvis 
vi afregner 80 procent til artisten, og må
ske sælger den samme NFT mange gange, 
så bliver det til rigtig mange penge.«

»Det er også muligt at udgive et album 
som NFT, og vente med at udgive album
met som streaming. Vi har artister, der er 
interesserede i at prøve den model. Gene
relt kan de kan gøre, hvad de vil. Vi ejer 
ikke deres rettigheder.«

TEKNIK-HURDLE

Er den store ukendte faktor lige nu, hvor stor 
købelysten reelt er blandt fans?
»Jo. Vi har set, at en dj som Don Diablo 
kunne sælge en NFT for over 1 mio. dol
lars på utrolig kort tid. Men vores udfor
dring er, at det ikke er supernemt at åbne 
en wallet på en NFTplatform og komme  
i gang. Nogle kunder kan blive teknikfor
skrækkede, så vi bruger meget krudt på at 
lave instruktionsvideoer. De ældre brugere 
vil måske tøve med at gå i gang, lige som 
det var tilfældet med Spotify i opstarten.« 

»Blockchain er en ny teknologi, så vi 
skal overholde mange regler. Vi skal passe 
på, at der ikke udbydes værker, som sælge
ren ikke ejer. Vi kræver idgodkendelse. 
Det er lidt omstændeligt, men det er  
nødvendigt. Vores NFTfiler er også låst i 

blockchainen Concordium. Men vi kan 
godt afregne vores blockchains på andre 
platforme.«

Artisterne sætter selv prisen. Vil der være 
tilbøjelighed til, at de sætter den for højt?
»Det har vi ikke været ude for endnu. Det 
er fra case til case. Nogle navne er så store, 
at de bare kan poste et tilbud én gang på 
Instagram, så går det amok. Mellemstore 
navne bør have en anden strategi for salg. 
Man er nødt til at være realistisk,« siger 
Jakob Deichmann, chief operating officer 
ved Hypery Music.
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MENTAL SUNDHED

»JEG HAR  VÆRET  MIN EGEN STØ R STE 
FJENDE DET M EST E AF MIT  LIV«
WAQAS GIK NED MED FLAGET, DA OUTLANDISH GIK I OPLØSNING. YEPHA MISTEDE 

TROEN PÅ SIG SELV OG BLEV OVERMANDET AF ANGST INDEN X FACTOR-OPTRÆDEN. TO 

KUNSTNERE, DER HAR KÆMPET FOR DERES MENTALE HELBRED I EN BRANCHE MED SKÆVE 

ARBEJDSTIDER OG EN OVERREPRÆSENTATION AF STRESS, ANGST OG PSYKISKE LIDELSER. 

IFØLGE MENTALVOICES NYE UNDERSØGELSE AF ARBEJDSMILJØET I MUSIKBRANCHEN, 

MANGLER DER STEDER AT HENVENDE SIG, NÅR DET GÆLDER DET MENTALE HELBRED. 

»Jeg kunne godt ønske, at  
unge artister får rådgivning 
om mentalt helbred tidligere  
i deres karriere.« 

WAQAS

Foto: M
athias Bojesen/G

onzales Photo/Ritzau Scanpix
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Efter to årtier med koncerter verden over 
og internationale hits som ’Aicha’, ’Guan
tanamo’ og ’Look Into My Eyes’ valgte 
Outlandish i 2017 at gå hver til sit. Men 
selv om trioen var enige om beslutningen, 
blev den et vendepunkt i Waqas’ liv.

»I 20 år havde det været min identitet 
at være i Outlandish. Da vi gik i opløs
ning, gik jeg helt ned med flaget. Jeg følte 
ikke, jeg duede til noget. Jeg fik tvangstan
ker om, at jeg måtte droppe musikken og 
at jeg ville ende på bistand. Det var sinds
sygt hårdt, og jeg blev en dårlig far,« siger 
Waqas.

På det tidspunkt var han lige fyldt 41 år. 
For første gang stoppede han op og så til
bage på 25 år i en branche, der omregner 
succes i streams, salgstal og musikpriser, 
men som ikke altid er god til at passe  
på mennesket bag succesen. Waqas trak 
stikket og startede på et forløb hos en  
psykolog.

»Det var livsomvæltende at få ryddet op 
indeni. Da vi startede Outlandish, ville jeg 
gøre alt for, at vi skulle lykkes. Men selv
om vi fik stor succes i hele verden, fulgte 
følelsen af utilstrækkelighed mig. Jeg nød 
ikke mange af de største øjeblikke. Jeg har 
stået til en showcase i New York foran 
rapperen Notorious B.I.Gs manager og  
pladeselskabslegenden L.A. Reid, og det 
eneste, jeg tænkte, var: Hvem fanden tror 
du, du er? Du er jo bare en pakistaner fra 
Danmark! Og fordi vi var så unge, lagde 
jeg bare låg på de svære følelser,« siger 
Waqas. 

Myten om den lidende kunstner

Hans historie er langt fra enestående.  
De sidste par år har kunstnere som Jada, 

Mads Langer, Barbara Moleko og Annika 
Aakjær fortalt om bagsiden af et liv i pro
jektørlyset og om kampen med stress, 
angst og depression. I juni sidste år aflyste 
Søren Huss en turné på grund af depres
sion, og i september indstillede Hugo  
Helmig karrieren på ubestemt tid på 
grund af angst. Mø har i flere interviews 
fortalt, hvordan hun i 2019 måtte aflyse 
alt, fordi hun var ved at knække af stress.

Også forskningen bekræfter, at det kan 
have sin pris at stå i spotlightet som mu

siker. I 2020 viste en stor 
undersøgelse fra Westmin
ster University i England, 
at musikere har tre gan
ge så høj risiko som 
gennemsnittet for at ud
vikle angst, depres sion, 
stress eller andre psy
kiske lidelser. Der findes 
ikke forskning om, hvor
dan det står til med det 
mentale helbred i den danske 
musikbranche. Men den danske 
organisation MentalVoice, der arbej
der for at styrke den mentale sundhed  
i branchen, har netop lavet en trivsels

undersøgelse, som bekræfter billedet fra 
England. Ud af 253 respondenter svarer 
62,5 procent, at de har haft panikanfald  
eller høje niveauer af angst, mens 53,6 
procent har haft en depression. Desuden 
svarer 26,2 procent, at de har lidt af psy
kiske lidelser som PTSD eller stress. 

»Der er udfordringer med angst, stress 
og psykiske lidelser i den danske musik
branche. Der lever desværre også den 
myte, at man som kunstner næsten skal 
have det svært for at lave stor kunst. Men 
alle mennesker har gode og dårlige perio
der, så det er en myte, der kan være med 
til at begrænse artisterne,« forklarer stifter 
af MentalVoice, Anders Vorborg. Under
søgelsen består af 40 spørgsmål om  
arbejdsmiljø og trivsel i branchen. 

» JEG  HA R  VÆRET MIN EGEN STØR STE 
FJENDE DET MEST E  AF MIT LIV«   A F  N A N N A  B A L S L E V

»Jeg fik tvangstanker  
om, at jeg måtte droppe 
musikken og ende på 
bistand.« 
        WAQAS

PR
 foto
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»Nu har vi samlet nogle data, vi kan tage 
udgangspunkt i. Hvis vi skal opleve den 
næste Hugo Helmig eller Mø, så skal vi 
sikre et ordentligt arbejdsmiljø. Det kræ
ver, at vi finder ud af, hvordan vi skaber 
gode rammer, så nye talenter ikke går ned 
med stress, angst eller i værste tilfælde 
helt dropper branchen,« siger Vorborg.

Du har aldrig fri

Gitte Karvonen er mentaltræner og coach 
for både klassiske og rytmiske musikere 
og arbejder bl.a. for Dansk Artist Forbund. 
Hun nævner den økonomiske usikkerhed, 
som de fleste artister lever med, som  
en stressfaktor i sig selv. Men også det  
faktum, at musikbranchen ikke skelner  
mellem brandet og mennesket bag, spiller 
ind.

»Der er en stor sammenblanding af det 
private og professionelle liv. Der er ofte  
en uformel ’Hej søde’tone i musikbran
chen. Det gør, at mange musikere har 
svært ved at kende forskel på, hvad der 
er venner, professionelle relationer eller 
om nogen bare vil bruge dig til noget,« 
forklarer Gitte Karvonen, »og det 

giver en ekstrem utryghed. Mange 
musikere oplever f.eks. at deres kontakt
flade skrumper ind til ti procent, hvis de 

har en nedtur, pause i karrieren eller er  
på barsel. Pludselig bliver de ikke længere 
inviteret til koncerter, fester eller prisud
delinger, og det kan opleves som meget 
personligt. Sammenblandingen af profes
sionelle og private relationer er et kæmpe 
problem i branchen. Det kan også være 
svært at spørge ind til detaljerne i en kon
trakt med en person, du har drukket dig 
fuld med aftenen før,« uddyber hun.

Netop sammenblandingen af det profes
sionelle og det private er en udfordring, 
fordi der sjældent skelnes mellem arbejds
tid og fritid. 

»Du har aldrig fri og er altid i gang med 
at promote dig selv. Samtidig hænger din 
succes tæt sammen med din karriere og 
dit levebrød. Det er et kæmpe pres,« siger 
hun.

En skæv døgnrytme 

En anden risikofaktor er den skæve 
døgnrytme, der følger med koncert

livet. Ifølge Gitte Karvonen kan 
mange musikeres hverdag med 

sene koncerter, transporttid  
– ofte i forskellige tidszoner  
– og en forskudt døgnrytme 
bedst sammenlignes med 
skifteholdsarbejde, der er 
klassificeret som farligt  
arbejde.

»Vi ved fra forskningen, at 
skifteholds arbejde påvirker 

nervesystemet og giver øget ri
siko for stress, livsstilssygdomme 

og depression. En ustabil døgnryt
me kan have alvorlige konsekvenser for 

helbredet. Det kan sammenlignes med at 
have jetlag efter at have rejst over forskel
lige tidszoner. Så når du kommer hjem fra 
turné eller sene koncerter, skal du blive i 
den døgnrytme alle ugens dage og udjæv
ne den langsomt. Det nytter ikke at vende 
den på hovedet fra dag til dag. Det kan 
sammenlignes med at have jetlag efter at 
have rejst over forskellige tidszoner.«

Musikbranchen er med andre ord en 
usund branche på flere parametre. Som 
Waqas udtrykker det: »Musikbranchen er 
en af de værste brancher, hvis du er men
talt skrøbelig  og let’s face it – det er de 
fleste kunstnere. Du kommer ind i en 
branche med dårlige arbejdsvilkår, store 
armbevægelser, misbrug og så hele be
rømmelsesaspektet oveni, som virkelig 
kan fucke folk op. Der er ikke noget at 
sige til, at nedturen rammer, når du ikke 
længere hitter eller er det nye spændende 
navn.«

Angsten med på scenen

Jeppe Wahlstrøm – eller Yepha, som han 
kalder sig, når han står på scenen – ken
der euforien fra tusindvis af jublende pub
likummer. Men han kender også bagsiden 
af medaljen: Ned turen, selvkritikken og 
den lurende sceneskræk. Efter et årti med 
hits, turnéer og tvmedvirken, først som 
en del af rapduoen UFO Yepha og siden 
som solo, mistede han i 2012 meningen 
med at lave musik. 

I kølvandet på flere års succes med hit
tet ’Skub Til Taget’ med Morten Hampen
berg, var Jeppe Wahlstrøm kun fokuseret 
på at lave næste hit. At gå i studiet blev en 
pligt frem for en kreativ proces. Han ram
te bunden mentalt en dag, han skulle op
træde i X Factor og led af angst hele dagen 
op til.

»I den periode følte jeg hele tiden, jeg 
skulle præstere og leve op til alle folks 
forventninger. Det var vildt skræmmende 
at opleve, at angsten fulgte med ind på 
scenen. Jeg vidste godt, at jeg skulle have 
noget hjælp.«

Jeppe Wahlstrøm gjorde to ting, som fik 

»Det er en ubeskrivelig oplevel-
se og en fælles energiudladning 
at optræde. Men man skal ikke 
forveksle det med sit sande jeg.«

YELPHA  

MENTAL SUNDHED

PR
 foto
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ham ud af nedturen. Dels startede han hos 
en psykolog og dels kom han i 2018 ind 
på musikproduktionslinjen på Rytmisk 
Musikkonservatorium og videreuddanne
de sig der som producer og artist. Siden 
2013 har han taget skuespilkurser og  
timer hos bl.a. Thure Lindhardt og  
Charlotte Munck og oplevede, hvordan 
skuespilteknikker hjalp ham til at slippe  
præstationsangsten i studiet.

»Jeg lærte at sige til mig selv, at det var 
en karakter, der lavede et nyt nummer.  
På den måde fik jeg fjernet mit ego fra lig
ningen, så jeg ikke bremsede den kreative 
proces. Det hjalp mig også til at tage fri, 
når jeg gik hjem fra studiet. I dag er det at 
lave musik blevet fedt igen,« siger Jeppe 
Wahlstrøm, der er på turné i løbet af for
året.

Han mener, der burde være mere fokus 
på det mentale helbred hos pladeselska
berne, så snart nye artister får deres første 
pladekontrakt. »Musikbranchen elsker 
store armbevægelser, men dit ego kan  
hurtigt blive din største fjende. Det bedste 
råd, jeg har fået er, at du er lige så langt 
væk fra din kerne, når du står forrest på 
scenen og er på toppen af sin succes, som 
når du ligger i sengen, deprimeret over at 
du ikke står der! Det er en ube
skrivelig oplevelse og en fælles 
energiudladning at optræde. 
Men man skal ikke forveksle 
den med det sande jeg.« 

Inspiration fra elitesportens 

mentaltræning

Anders Vorborg fra Mental Voice anbefaler, 
at branchen lader sig inspirere af elite
idrættens brug af psykologer og mental
coaches.

»Musikbranchen kan lære meget af 
sportens verden og måske derved fjerne 
nogle af problemerne i opløbet, så mange 
af de nye talenter ikke ender med at  
brænde ud eller søge væk fra branchen.  
Arbejdet med at skabe et mentalt stærkt 
fundament vil betyde, at flere får mulig
hed for at lykkes med det, de stiler efter, 

samt at de trives bedre i processen. Det 
forebyggende mentale arbejde er alt 
afgørende for en lang og god karriere i en 
hård og konkurrencepræget branche. Og 
når man ser, hvor meget der er sket, siden 
vi startede i 2019, så er jeg faktisk optimi
stisk,« siger Anders Vorborg og hentyder 
bl.a. til en række paneldebatter om mental 
sundhed på Spot Festival 2021 og Rytmisk  

Musikkonserva torium. Desuden har Uni
versal Music Denmark, som et af de første 
pladeselskaber herhjemme, ansat en HR
manager.                      

Gitte Karvonen er enig i, at der er brug 
for forebyggende initiativer i musikbran
chen. Af de mange artister, hun har ar
bejdet med de sidste 15 år, har kun et af  
hendes forløb været forebyggende. 

»Jeg forestiller mig, at det i fremtiden bli
ver lige så naturligt at lægge en strategi 
for den mentale trivsel, som det er for en 
marketing og sociale medier strategi. Og 
det skal ikke være en manager, der skal 
stå for den del, men derimod en fagligt 
uddannet person inden for feltet. Ellers 
kan det ende med et sammenbrud, der er 
så alvorligt, at problemerne ikke længere 
kan behandles. Det er der desværre set  
flere eksempler på – også herhjemme,«  
siger Gitte Karvonen. Desuden tror hun,  

at en mental healthhotline, som ek sem
pelvis findes i den engelske musikbran
che, kunne være en oplagt ide. 

Også Waqas mener, at en stor del af  
ansvaret bør ligge hos pladeselskaber og 
bookingbureauer. »Pladeselskaberne og 
managements burde stille en rådgiver in
denfor mentalt helbred til rådighed. Men 
det skal være en, der uddannet indenfor 
feltet. Mange af os artister er følsomme 
sjæle. Jeg kunne godt ønske, at unge ar
tister får rådgivning om mentalt helbred 
tidligere i deres karriere. Alle de nødven
dige værktøjer findes allerede,« siger han.  
Selv kom han atter ovenpå efter et inten
sivt forløb hos en psykolog og i 2019 fort
satte han sammen med Lenny Martinez 
Outlandish som en duo. Siden har Waqas 
brugt sin krise som kreativt brændstof  
og hver måned i 2021 udsendte han et nyt 
nummer, der handler om et traume, han 
har oplevet. 

»At få dealet med mit imposter syndro
me har været alt afgørende for mig (på 
dansk – bedragersyndrom, hvor personen 
tvivler på eget talent og frygter at blive  
afsløret, red.). Det gik op for mig, at jeg 
har været min egen største fjende det me
ste af mit liv. Hvis man konstant taler sig 
selv ned, bliver man et dårligere menne
ske. Jeg ved godt, det lyder som en kliché, 
men jeg er begyndt at være stolt af mig 
selv og elske mig selv i en alder af 45 år.«  
                      

 

»Det mentale arbejde er 
altafgørende for en lang og 
god karriere i en hård og 
konkurrencepræget branche.« 

ANDERS

»Mange musikere har svært ved 
at vide, hvem der er venner, 
professionelle relationer, og hvem der 
bare vil bruge dig til noget.«

GITTE   Mental sundhed i musikbranchen

MentalVoice har lavet en spørgeskema
undersøgelse af arbejdsmiljøet i musik
branchen. I alt har 253 svaret på under
søgelsens 40 spørgsmål. Undersøgelsen  
viser, at 62,5 procent har haft panik
anfald eller høje niveauer af angst, mens 
53,6 procent har haft en depression.  
Desuden svarer 26,2 procent, at de har 
lidt af en anden psykisk lidelse som 
PTSD eller stress. 

Kilde: MentalVoice
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»Jeg havde været så bedøvet i min arbejdsrus, så det føltes som at vågne 
op for første gang i fem år – på godt og ondt. Men man vil jo netop gerne 
kunne mærke både det gode og det dårlige og være bevidst om, hvad der 
foregår. Jeg havde været ude af min krop i så lang tid på det tidspunkt, 
og det kom som et chok at kunne mærke, hvor udbrændt jeg faktisk var.«

KAREN MARIE ØRSTED / MØ – SOUNDVENUE 2022

»Stofferne og alkoholen var altid associeret med fest, jeg festede bare 
hele tiden. Der fik Artigeardit nok lidt for meget plads, forstår du?«

ARDIT ALITI /ARTIGEARDIT – INFORMATION  2020 

»Jeg vil vise, at det ikke betyder, at man skal stoppe, bare fordi éns hjerne 
laver krumspring. 
   At man godt må tage plads i verden, selvom man er skrøbelig. At man 
gerne må larme, selvom man er usikker på sig selv. At man gerne må 
stille sig op på den store scene, selvom man er bange.
   Jeg vil gerne vise det til verden, men mest af alt tror jeg faktisk bare  
gerne, jeg vil vise det til mig selv. Jeg tror, jeg synes styrke handler om  
at turde være skrøbelig. Jeg tror, der er en forandring på vej i verden.«

JENNY ROSANDER/ LYDMOR –  FRA KRONIK I GAFFA 2021 

»Det startede så stort ud, og det påvirkede mine forventninger til 
mig selv, men også omverdenens. Hvis jeg skulle udgive noget, skulle 
det være stort. Jeg glemte, at det fede i virkeligheden er processen og 
at være i studiet, fordi jeg elsker at lave musik. Jeg tænkte: Hvad 
hvis det ikke går nummer ét? Er der overhovedet nogen, der gider 
lytte til mig mere?«

NICHOLAS WESTWOOD / KIDD – DR 2020
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1. Få vendt turnédøgnrytmen

En ustabil døgnrytme påvirker det men
tale helbred negativt. I perioder, hvor du 
er på turné, skal du så vidt muligt ind
rette din døgnrytme efter det. Forsøg at 
glatte den ud så meget, det kan lade sig 
gøre. Det kan eksempelvis være, at din 
kæreste står tidligt op med familien om 
morgenen, når du er på turné. Eller at 
du  hvis du har et job i dagtimerne – får 
en aftale med din arbejds giver om, at du 
møder kl. 10 i stedet for kl. 8. Det går 
ikke at spille koncert til kl. 1 i en længe
re periode, og derefter stå op klokken 7 
sammen med sin familie. Det kan sam
menlignes med at have jetlag, og du for
øger risikoen for angst og depression.
 

2. Skeln mellem arbejde og festligt lag

Mange artister har svært ved at sige nej 
til fester, events og awardshows, fordi 
det kan have konsekvenser for deres 
karriere og musik. Mit råd er, at man 
skelner mellem, hvornår man har et 
professionelt samarbejde og hvornår 
man ses i privat regi. Det kan være 
svært at tale om en kontrakt, hvis man 
har været på druk sammen aftenen før. 
Man kan godt begge dele, men man  
bliver nødt til at tale om det.

3. Hold fast i dine gamle venner

Når du står midt i et gennembrud, er  
der mange, der vil i kontakt med dig. 
Både i musikbranchen, men måske  
også medier eller virksomheder, der vil 
sam arbejde med dig. Hold fast i de ven
skaber, du havde, inden du kom ind  
i musikbranchen. Om det er gymnasie
vennerne, fodboldklubben eller din bed
ste ven, så husk at bruge tid på dem,  
der kendte dig, før du blev artist. 
 

4. Læg en strategi for det mentale 

helbred

Læg en strategi for dit mentale helbred 
sammen med dit pladeselskab, booker  
eller manager. Hvordan kommer du ned  
i gear efter en turné? Hvordan undgår I,  
at du brænder ud? Uddeleger så meget  
ansvar som muligt, så du kan fokusere 
på din musik. 
 
5. Få professionel hjælp

Gerne fra en fagperson, der kender mu
sikbranchen og de vilkår, der gør sig 
gældende i den. Tag dit mentale helbred 
lige så seriøst som det fysiske. Din ma
nager eller dit pladeselskab kan hjælpe 
med at finde en psykolog eller coach, 
men han eller hun kan ikke stå med  
ansvaret for dit mentale helbred.
 

FEM RÅD TIL ET 
BEDRE  MENTALT 
HELBRED
GITTE KARVONEN ER MENTALTRÆNER OG COACH FOR ARTISTER OG BRANCHEFOLK. 

HUN FORKLARER, AT DET BETYDER MEGET FOREBYGGENDE AT KLÆDE ARTISTERNE 

MENTALT PÅ, SÅ SNART DE FÅR EN BOOKER ELLER PLADEKONTRAKT. 
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NU ER DE DANSKE KUNSTNERNES VILKÅR UNDER CORONAKRISEN KORTLAGT. 

EN OMFATTENDE UNDERSØGELSE SYNLIGGØR DET KUNSTNERISKE ARBEJDSMARKED OG 

SÆTTER KUNSTNERNES EGNE TAL PÅ KRISENS KONSEKVENSER. DET ER FØRSTE GANG, 

DET ER LYKKES AT FÅ ET NUANCERET BILLEDE PÅ KUNSTNERNES INDTÆGTER, 

BESKÆFTIGELSE OG INDHOLDSPRODUKTION, OG DERMED FÅR VI ANERKENDELSE AF 

KUNSTNERNES BIDRAG, SIGER ARTISTERNES FORPERSON SARA INDRIO.  

KUNSTNERNES 
EGNE TAL GIVER 
NUANCERET VIDEN 
OG ANERKENDELSE

Med svar fra 2.506 kunstnere giver en ny stor kortlægning et 
præcist indblik i, hvordan Danmarks organiserede kunstnere har 
været påvirket af pandemien. 

Undersøgelsen har tal på kunsternes motivation, kreativitet og 
mulighed for at udføre kunstneriske arbejde under pandemien. 
Den viser også hvilke overvejelser og valg, kunstnerne har gjort 
sig om supplering af indkomst, skift af branche og videreuddan
nelse. Desuden kortlægger den indtægt og ledighed blandt kunst
nerne.

Nødvendig viden om kunstneriske erhverv

Den viden er historisk og skal bruges til at forbedre kunsternes 
forhold fremadrettet, mener artisternes forperson Sara Indrio:

»Undersøgelsen giver et nødvendigt billede af, hvordan en  
krise som Coronapandemien påvirker kunstnernes indtjening, 
beskæftigelse og indholdsproduktion. Den viden er vigtig for at 
nuancere de kunstneriske erhverv og på sigt at styrke kunstner
nes rammevilkår. Den er også en klar anerkendelse af kulturer
hvervenes betydning for det danske samfund.«

Vigtigt fokus på kunstnerne

Kortlægningen er finansieret af genstartsteamet under Kultur
ministeriet. Sara Indrio, der også er medlem af genstartsteamet 
og har ledet projektets referencegruppe, fremhæver undersøgel
sens særlige fokus på kunstnerne.

»For at få det fulde billede af, hvordan dansk kulturliv har  
klaret Corona, er vi nødt til at vide, hvordan krisen har ramt 
kunstnerne og deres arbejde på forskellig vis. Jeg er virkelig glad 
og stolt over, at så mange har deltaget og bakket op om at få sat 
selvstændigt fokus på dem, der leverer og skaber det kunstne
riske indhold, nemlig kunstnerne.« 

Fakta om undersøgelsen

• Består af henholdsvis en register og spørgeskemaundersøgelse 
• Data er indhentet blandt kunstnere i Dansk Kunstnerråds 26 

organisationer – dækker fra marts 2020 til september 2021
• 2.506 deltog i spørgeskemaundersøgelsen – 9.339 kunstnere 

indgik i registeranalysen
• Lavet af Dansk Kunstnerråd i samarbejde med Danmarks  

Statistik og Rambøll Management Consulting
• Udstukket af Kulturens Genstartsteam 
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KUNSTNERNES 
EGNE TAL GIVER 
NUANCERET VIDEN 
OG ANERKENDELSE

KUNSTNERNE OG CORONA
TAL FRA MUSIK- OG SCENEKUNSTOMRÅDET

 
Den samlede undersøgelse dækker kunstnere indenfor en bred vifte af kunstformer.
Vi har plukket nogle af de resultater der beskriver Covid19 indvirkning på kunstnere indenfor musik og scenekunst. 

Se den fulde undersøgelse på www.artisten.dk

Kreativitet 
Hvordan har Covid-19-pandemien påvirket din 
kreativitet for at praktisere dit kunstneriske 
virke i forhold til at arbejde med nye formater 
eller nye måder at nå ud med din kunst?

Musik

43 % 
hverken eller

32 % 
positivt/
meget positivt

29 % 
negativt/
meget negativt

2 % 
ved ikke

Scenekunst
44 % 
hverken eller

29 % 
positivt/
meget positivt

22 % 
negativt/
meget negativt

5 % 
ved ikke
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Omfanget af supplerende indkomst

Hvor meget af din samlede indkomst fyldte supplerende indkomst fra andre brancher…?

5 %         17 %        30 %            36 %                7 %      4 %

3 %          14 %                   9 %      41 %                              32 %       

              34 %                   30 %       27 %                3 %    4 %

2 %           17 %          16 %                          37 %                    23 %                       5 %

Musik før Covid-19

Musik under Covid-19

Scenekunst før Covid-19

Scenekunst under Covid-19

  Intet         Lidt        Halvdelen         Meget        Det hele        Ved ikke

Indtægt – musik
Gennemsnitlig månedsløn 
for professionelle musikere 
i kunstneriske og andre 
brancher

Indtægt 
– scenekunst
Gennemsnitlig månedsløn 
for professionelle inden for 
scenekunst i kunstneriske 
og andre brancher
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Muligheder
Hvordan har Covid-19-pandemien påvirket dine
muligheder for at praktisere dit kunstneriske virke?

Musik

18 % 
hverken eller

4 % 
positivt/
meget positivt

75 % 
negativt/
meget negativt

1 % 
ved ikke

Scenekunst

23 % 
hverken eller

71 % 
negativt/
meget negativt

3 % 
positivt/
meget positivt

3 % 
ved ikke

Kompensation og hjælpepakker
Har du søgt Covid-19-kompensation eller andre former for Covid-19- støtteordninger?

                   47 %              52 %

    31 %                      67 %            2 %

Musik

Scenekunst

7 %       9 %                19 %     23 %                 41 %

8 %         12 % 21 %                25 %                    31 %                        3 %

Musik

Scenekunst

I hvor høj grad føler du, at det var værd at søge kompensation/støtteordninger?

  Slet ikke         I lav grad         I nogen grad         I høj grad        I meget høj grad        Ved ikke

  Ja         Nej        Ved ikke
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A F  N A N N A  B A L S L E V

KRISE NS
KREATI V E
KRAF T
CORONAKRISEN VAR LIG MED AFLYSTE SPILLEJOBS OG MISTEDE INDTÆGTER. 

MEN FOR NOGLE VAR DET OGSÅ EN MULIGHED FOR AT TÆNKE I NYE BANER. 

SANGER OG KOREOGRAF PATRICK SPIEGELBERG OG SANGER JOSEPHINE PHILIP 

HAR BRUGT KRISEN TIL AT KASTE SIG UD I NYE PROJEKTER. 
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A F  N A N N A  B A L S L E V

Patrick Spigelberg er sanger, sangskriver, 
vokalcoach og koreograf, og har de sidste 
mange år arbejdet for et eventbureau og 
arrangeret shows i underholdningsbran
chen. Da hele Danmark blev lukket ned 
første gang i marts 2020, fik han ligesom 
andre alle jobs aflyst. 

Men da chokket havde lagt sig, begynd
te han tænke i nye muligheder. Under  
en gåtur på Refshaleøen fik han idéen til 
drive through horrorshowet ’The Great 
Reset’, hvor 30 zombieudklædte skuespil
lere skræmte gæsterne, der kørte igennem 
et øde område i bil. 

»Jeg blev hurtigt opmærksom på kon
spirationsteorierne og den splittethed,  
der voksede i samfundet. Konspira tions
teorien ’The Great Reset’ blev til historien 
i horrorshowet.«

Patrick Spigelberg udviklede showet 
samt lavede et soundtrack, der spillede  
i gæsternes bilradioer. 

»Jeg har altid været god til at finde på 
nye løsninger. Man kan måske sammen
ligne det med at være skuespiller og have 
forskellige roller. Jeg kan godt lide at 
være sådan en, folk ringer til med 
mange forskellige opgaver,«  
siger han. 

Sidste år stod han desuden bag 
soundtracket til filmen ’Forsvundet 
til Halloween’, der er produceret af 
Copenhagen Bombay. Oprindelig blev 
Spiegelberg kontaktet, fordi produktions
selskabet skulle bruge noget tøris til film
settet. Men efter et møde endte han med 
at stå for soundtracket til filmen. 

Fællesnævnerne for mange af Spiegel
bergs projekter er ønsket om at samle 
folk.

»Hvis du lytter til teksten til titelsangen 
’Hva’ du bange for’, så handler den meget 
lidt om Halloween og meget om at fokuse
re på alt, det vi har til fælles. Der er så 
mange unge, der søger at skille sig ud fra 
mængden. Men jeg har stadig til gode at 
møde to ens mennesker, så jeg foretræk
ker at lede efter fællesnævnerne,« forkla
rer Patrick Spiegelberg. 

Scenen var en flugt

I dag er Patrick Spiegelberg svær at sætte i 
bås som kunstner. Men i teenageårene var 
dans og teater en flugt for ham. Han lærte 
at danse på Brit Bendixens danseskole Pej
segaarden. På det tidspunkt var han endnu 
ikke sprunget ud som homoseksuel, men 
skilte sig ud i sin hjemby med sit femini
ne ydre og professionelle dancemoves.  

»Jeg kommer fra en lille landsby, så 
dansen var en flugt. Det var ikke særlig 
sjovt at gå i skole, men jeg følte mig fri  
på scenen. Der blev jeg accepteret. Så dans 
og teater gjorde, at jeg kunne holde mine 
teenageår ud.«

Som teenager kom han med i reality
programmet Popstars, hvor han blev en 
del af boybandet FU:EL, der dog ikke blev 
nogen stor succes. Efterfølgende trak han 
sig fra spotlyset og medvirkede i en række 
musicals på Det Ny Teater og Operaen.  
Senere blev han koreograf for Infernal, 
hvor han stod for at planlægge deres 
shows på landets festivaler. 

Men Spiegelbergs meritter tæller også ar
bejdet som sangskriver for bl.a. Anthony 
Jasmin, vokalcoach for Cisillia og Kabaret 
Hemmelig med en række kendte og up
coming artister. 

»For mig er processen det vigtigste. Jeg 
er ligeglad med, om det er mig selv eller 
andre, der står forrest. Jeg kan godt lide  
at få folk til at lykkes – om det så er en 
musikvideo for Yakuza, Infernals liveshow 
eller et horror drive through med 30 skue
spillere. Hvis jeg bliver inspireret og kan 
se idéen for mig, er det bare at gå i gang,« 
siger Patrick Spigelberg.  

OK at være følsom

Patrick Spigelberg har også udgivet musik 
selv. I 2014 deltog han i Dansk Melodi 
Grand Prix under navnet Glamboy P med 
sangen ’Right By Your Side’, og i 2015 
skrev han den officielle Pridesang ’Dig & 
Mig Mod Verden’ sammen med Engelina 
Andrina. Men selv om han har stået i 
front for flere projekter, har han først in
den for de sidste par år fået nok selv tillid 
som sanger til at udgive i eget navn. 
»Når jeg har været ved at slå igennem som 
artist i eget navn, så har jeg synes, at jeg 
ikke ville det nok. I stedet har jeg tænkt:  
Er det kun fordi, jeg har et vildt outfit på, 
eller at nummeret lyder som en lightver
sion af Burhan G? Godt, så skal jeg ikke 
det’. Jeg har været original, når jeg har 
skrevet sange for andre, men jeg har ikke 
lavet noget originalt i eget navn. Og det  
er nok, fordi jeg ikke har kendt mig selv 
godt nok,« siger Patrick Spiegelberg, der 
dog er stolt af soundtracket til ’Forsvundet 
Til Halloween’, der er firser inspireret synt
hpop. 

»Det er popsange om, at det er ok at 
være blød og følsom. Når folk kalder 
mig en tøsedreng, så tager jeg det som 
et kompliment. For jeg har altid set op 
til piger og været inspireret af Madon
na, Janet Jackson og Britney Spears.«  

Hvad er du mest stolt af af alle de ting,  
du har lavet? 
»Da jeg var yngre, var jeg meget kompro
misløs, fordi det var min eneste mulighed 
for at føle, at jeg var noget værd. Jeg ville 
gerne op på en scene, så larmen i mit  
hoved stoppede. Jeg stolede ikke rigtigt på 
andre. Jeg er stolt af, at jeg er et andet 
menneske i dag og har lært at kunne lide 
mig selv. I dag får jeg lige så meget ud af 
at give noget til andre, som af at få.«

 

»Når folk kalder mig en 
tøsedreng, så tager jeg det 
altid som et kompliment.«

»JEG HAR  A LT ID VÆ RET GOD TIL NYE LØSNINGER«
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PATRICK SPIEGELBERG
Sanger, sangskriver, koreograf, skuespiller og  
vokalcoach. Var med i 3. sæson af realityshowet 
’Popstars’ i 2003 og kom med i boybandet FU:EL. 
Har været koreograf for Infernal. I 2015 skrev han 
årets Pridesang sammen med Engelina Andrina.  
I 2021 stod han bag drive through horrorshowet 
’The Great Reset’ og soundtracket til filmen ’For
svundet Til Halloween’.

JOSEPHINE PHILIP
Sanger og sangskriver. Har været med i duoen JaConfetti 
sammen med Ane Trolle. Har sammen med guitarist Ina 
Lindgreen duoen Darkness Falls. De udsendte deres debut 
’Alive In Us’ i 2011 og opfølgeren ’Dance and Cry’ i 2015. 
Har desuden arbejdet sammen med bl.a. Kasper Bjørke, 
Trentemøller og den tyske elektroniske musiker Chris
tian Löffler.  
Desuden arbejder hun som speaker på reklamer, tegne
film og tv.
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Til maj udsender Josephine Philip sit før
ste soloalbum ’We Get Lost And Found’, 
men de fleste har hørt hendes mørkrande
de velourstemme i løbet af de sidste 15 år. 
Enten som en del af den legesyge popduo 
JaConfetti sammen med Ane Trolle, på 
Trentemøllers hit ’Even Though You’re 
With Another Girl’ eller som en del af 
popnoirduoen Darkness Falls. 

Som sanger har Josephine Philip både 
spillet på Stengade 30 med sit første band 
Favelachic og på Orange Scene sammen 
med Trentemøller. Men arbejdet med hen
des debutalbum startede med en personlig 
krise.

»Efter Darkness Falls’ sidste album var 
jeg gået lidt kold i musik og kunne ikke 
rigtig se pointen i det. Jeg vid ste godt, at 
jeg var god til at synge, men synes ikke  
at jeg havde noget på hjerte. Så jeg 
tænkte, at måske skulle jeg lave noget 
andet.«

Men så blev hun spurgt, om hun 
ville være med i koret Korage sammen 
med en række andre danske sangerin
der. »Det gav mig virkelig meget, som 
egentlig var lidt sjovt, da jeg aldrig tid
ligere har interesseret mig for at synge 
i kor. Men pludselig handlede det ikke 
om mig, men om at være mange stem
mer, der blev til en fælles stemme.« 

Det var også i Korage, at hun mødte 
Hannah Schneider, som hun begyndte at 
arbejde sammen med. Sammen lavede de 
to sangerinder et korværk for otte stem
mer, som blev opført på kunstmessen. 

»I det værk arbejder vi med stemmen 
som redskab og det særlige rum, der ska
bes, når mange stemmer synger sammen. 
Det befinder sig i krydsfeltet mellem mu
sik og kunst. Det gav mig virkelig noget 
gejst på at skabe musik, men også noget 
selvtillid i forhold til at lave mit soloal
bum. Og pludselig kunne jeg mærke, at 

jeg var klar til at lave det,« siger Josephine 
Philip, der også har lavet performancevær
ket ’The Nature of Isolation and Lone
liness’ om ensomhedens fysiske smerte 
sammen med Hannah Schneider og den 
finske lyd og installationskunstner Hans 
Rosenström til Store Vega.  
 
Melankolsk understrøm

Oprindeligt havde hun planlagt både at 
skrive sangene og producere debutalbum
met selv, men samarbejdet med Hannah 
Schneider bekræftede hende i, at hun tri
ves bedst i samspillet med andre. Så hun 
kontaktede produceren Lasse Martinussen, 
der tidligere har produceret for bl.a. Dark
ness Falls.

»Hver gang vi mødtes, lavede vi et nyt 
nummer. Vi arbejdede virkelig godt sam

men. Sangene kom nærmest af sig selv,« 
siger Josephine Philip. 

Albummet ’We Get Lost And Found’ er 
indspillet i løbet af de sidste to år imellem 
lockdowns og hjemmeskole. Og selv om 
det ikke handler om corona, så spiller 
pandemien indirekte en rolle på album
met.

»Det er helt klart spillet ind på mange 
af teksterne. Det er jo store temaer om 
kærligheden, livet, håbet og pessimismen. 
Flere gange havde jeg det som mit hoved 
var ved at eksplodere, fordi der skete så 
mange vilde ting i samfundet. Især det 

med at tingene kan ændre sig fuldstændig 
fra uge til uge satte tingene i perspektiv.«

Albummet er inspireret af ikoniske 
kvindelige sangerinder som Nancy  
Sinatra, Nina Simone og Billie Holiday, 
jazzklassikere samt cinematiske lydland
skaber. Og ligesom på de fleste andre af de 
numre, Josephine Philip har lagt stemme 
til, er ’We Get Lost And Found’ farvet af 
en understrøm af melankoli.  

»Melankolien har altid været dragende 
på mig. Det rør noget i mig, som jeg ikke 
kan styre. Men jeg synes også, at det pas
ser godt til min stemme. Og jeg kan godt 
lide at et album er et helt univers, man 
kan dykke ned i,« siger Josephine Philip, 
der udgiver albummet på hende og Han
nah Schneiders fælles pladeselskab Mid
night Confessions.

»Jeg havde lyst til at have friheden 
til helt selv at bestemme, hvordan tin
gene skulle gøres. Der er selvfølgelig 
meget arbejde, når man skal stå for 
det hele selv, men Hannah og jeg spa
rer meget med hinanden. Det er rart, 
fordi det betyder, at vi altid har en at 
vende større beslutninger med.«

Efter at have lavet musik i knap 20 
år har Josephine Philips tilgang til 
tingene ændret sig. I dag handler det 

lige så meget om processen som det færdi
ge værk. 

»Før i tiden kunne jeg godt blive irrite
ret, hvis folk ikke var hundrede procent 
fokuserede på det, vi lavede. Men min 
holdning har ændret sig. Det er stadig vig
tigt at være fokuseret, men jeg skal først 
og fremmest lave musik, fordi jeg synes, 
det er fedt. Selvfølgelig vil jeg gerne have 
succes med det, jeg laver, men det skal 
først og fremmest være sjovt og give mig 
noget.« 

»Jeg havde det, som mit hoved 
var ved at eksplodere, fordi 
der skete så mange vilde ting 
i samfundet.«
         

»SANGENE KO M NÆ RMEST AF SIG SELV«
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KidsAid er en 21 år gammel fond, der blev 
etableret for at give syge og sårbare børn 
og deres familier oplevelser, der kan give 
et afbræk fra deres situation. Det startede 
med Stjernegolf i 2000, en event som idag 
er en blandt flere typer aktiviteter, der er 
med til at skabe det netværk, der gene
rerer økonomi til fondens aktiviteter. 

»Vi adskiller os fra andre typer organi
sationer ved at have stærke netværk. Både 
blandt rige mennesker med gode hjerter, 
der er kreative til at samle penge ind,  
og som også kan skaffe gode jobs til de 
kunstnere, der optræder gratis eller til 
kostpris ved vores gallaevents,« fortæller 
fondens sekretariatsleder Henrik Lundorff. 
Han er klar over, at artisterne ikke spinder 
guld på at være med, men mener dog hel
ler ikke, at de ville gøre det uden en form 

for honorar. »Vi har fundet en god balan
ce, som jeg kun får positiv feedback på,« 
siger han. 

KidsAids laver også magiske oplevelser 
på hospitaler, hvor tryllekunstnere optræ
der på for indlagte børn og unge. Det er 
en populær aktivitet i vækst og trylle
kunstnerne Michael Frederiksen og Trylle
kunstner Fup og Fidus er to af artisterne 
bag. De er begge helt klare i mælet, når 
det kommer til aflønning. Honoraret  
ligger langt fra deres normalpriser, så det 
er ikke derfor, de har valgt at bruge flere 
dage om måneden på KidsAid gennem de 
sidste 4-5 år. »Jeg synes det er fantastisk at 
sprede smil og glæde blandt børn og unge, 
der står i en vanskelig situation,« siger 
Tryllekunstner Fup og Fidus, og Michael 
Frederiksen er på samme spor: »Jeg kan 

se, det betyder noget. Hvis jeg får et barn 
til at smile, så smiler forældrene også og 
personalet. Det breder sig som ringe i  
vandet.«

Ikke noget alle kan

Michael Frederiksen og Tryllekunstner 
Fup og Fidus er begge rekrutteret af en af 
fondens mange ambassadører entertaine
ren Henrik Svanekiær, der fik ideen til det 
magiske koncept. Artisterne modtager 
ikke træning i at håndtere svære situatio
ner med patienterne, men ifølge Henrik 
Lundorff foretager fonden en skarp rekrut
tering af egnede profiler og gør meget ud 
af at forventningsafstemme med artisterne 
og være i løbende dialog med hospitaler
ne. »Kunstnerne ved godt, hvad de går ind 
til, og vi har ikke haft problemer med no

FONDEN KIDSAID HAR STOR SUCCES MED MAGISKE OPLEVELSER FOR INDLAGTE BØRN, 

UNGE OG DERES FAMILIER OG VIL DERFOR UDVIDE AKTIVITETERNE. VI HAR TALT 

MED TO AF DE ARTISTER, DER HAR VÆRET MED FRA STARTEN, OM ET MENINGSFULD 

MÅDE AT BRUGE SIT FAG PÅ, DER HANDLER OM NOGET ANDET END LØN. 

A F  A N N E  L I I S B E R G

IKK E FO R 
P EN G EN E S 
SKYL D
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gen, der har været udsat for noget, de ikke 
havde forventet,« fortæller han og udtryk
ker samtidig stor respekt for artisterne: 
»Det er ikke alle, der kan, for det er ikke 
bare noget, man lige gør.« 

Samvær i nuet

Tryllekunstner Fup og Fidus har også en 
sammensat baggrund, der hjælper ham  
i arbejdet. Han har både uddannelser in
den for ungdomspædagogik, frivilligheds
koordinering og ledelse, men også lang  
erfaring med at trylle i både fængsler og 
for udsatte børn. Han råder andre til at 
supplere med pædagogiske kompetencer, 
før de eventuelt kaster sig ud i et job som 
dette, men fremhæver især medmenneske
lighed og empati som gode egenskaber at 
have med på Skejby Sygehus, hvor han 
tryller cirka 20 gange om året. 

»Det handler om at glemme tid og sted 
inde i den magiske verden. At stå sammen 
i nuet, i glæden, på et tidspunkt i børne
nes liv, hvor de er meget udfordrede,«  
fortæller han. Han har selv børn i samme  
alder og det er hårdt at se, hvordan de  
indlagte børn kæmper: »Jeg ved jo ikke, 
om de er døde eller gået hjem, hvis de 
ikke er der næste gang. Så jeg fokuserer  
på at bringe det lille smil ind, der måske 
gør hele forskellen lige den dag.« 

Michael Frederiksen tryller både på 
Rigshospitalet og Hillerød Hospital i regi 
af KidsAid. Han har prøvet at trylle på  
hospitaler før og lave enkeltstående jobs 
for mennesker med forskellige former for 
handicaps. »Man tror selv, man har prøvet 
alt, men så kommer man ud til en, der 
lige har fået en stomi, den så man ikke 
lige komme,« siger han, der dog aldrig 
spørger om, hvad patienterne fejler: »Jeg 
er der for at trylle, men hvis de selv vil 
snakke, så gør vi det, men så er det ofte 
forældrene.« Tryllekunstner Fup og Fidus 
har samme tilgang: »Jeg tryller for børn og 
unge, men taler også med de voksne. Ikke 
på en terapimåde, men bare ved at lytte. 
Det er svært for forældre med et sygt barn, 
de kan føle sig lidt alene i det. Så de voks
ne er også glade for at få et afbræk.« 

Hjælp til svære oplevelser

KidsAidartisterne får ikke uddannelse  
i at være i operationslokaler som fx Hos
pitalsklovnene, der er en anden type orga
nisation. Michael Frederiksen blev dog en
gang forvekslet med netop en hospitals
klovn og var derfor med til skift af en 
brandsårsforbinding. »Jeg kunne godt kla
re det, men jeg følte mig magtesløs. Ifølge 
Henrik Lundorff er det altid en mulighed 
at sige fra, ligesom artisterne tilbydes  
psykologhjælp af de enkelte hospitaler  
på lige fod med øvrige faggrupper. Trylle
kunstner Fup og Fidus og Michael Frede
riksen bekræfter denne mulighed og er 
begge meget glade for samarbejdet med 
deres respektive hospitaler. »Jeg var jo den 
første på Skejby Sygehus, så jeg har fun
det min egen vej i at sætte rammerne i en 
stor organisation med mange agendaer,« 
fortæller Tryllekunstner Fup og Fidus, 
der ligesom Michael Frederiksen også 
vender oplevelserne med deres 
faglige netværk. 
Michael Frede
riksen overve
jer at samle 
sine erfaringer 
i en bog, der 
kan inspirere 
kollegaer og 
andre faggrupper 
til at gå ind  
i den type arbejde. 

»Det handler ikke så 
meget om, hvad du kan, men om em
pati og kommuni kation. Der er rigtig 
meget ventetid for de her børn, og  
jeg er måske den første voksne, de 
møder, der er sjov og ikke skal ordne 

noget med deres sygdom,« siger han og 
opsummerer sin tilgang til det anderledes 
arbejdsfelt med ordene: »Nogle kan og an
dre kan ikke. Faktisk er det mærkeligt, at 
jeg kan, for jeg tåler ikke at se blod, men 
her er det jo ikke nogen, jeg kender.« 

Tryllekunstner Fup og Fidus peger også 
afsluttende på, at jobbet handler om at 
gøre en forskel: »Jeg bruger jo meget mig 
selv, så man skal nok se det som et mål  
i sig selv at hjælpe nogen. Ellers ville man 
jo nok gå efter de almindelige bookinger  
i stedet for.«

FAKTA
KidsAid er nu til stede på ni hospitaler, men har netop besluttet gradvist at udvide 
de magiske oplevelser til alle hospitaler i Danmark. Der er en fast tryllekunstner 
tilknyttet på de enkelte hospitaler, som optræder hver 14. dag, dog lidt oftere på 
Rigshospitalet, som har flest børn og unge indlagt.  
Artisterne modtager et mindre honorar per gang. Transportudgifter dækkes ved 
særlige event. 
Administrationsomkostninger søges holdt på et minimum, bl.a. er der kun tre fuld
tidsstillinger på organisationens sekretariat.



UDGIVELSER
FRA MEDLEMMERNE

ARTISTEN   2022 27

MØ
Motordrome
Sony
  
     

Pharfar
Gashåndtag
Møntn
     
   

Nana Jacobi
Magnet Sky
HUN SOLO RECORDS
  

Mike Tramp
Min By
Target Records
  

Siamese
Home
Long Branch Records
  
     

Peter Sommer feat. 
Selina Gin
Din Idiot
Sony
  

Marie Key
Lys Finale
Sony

     

Josephine Philip
No. 7
Midnight Confessions

Tone of Voice Orchestra
He Loves Her for It
Stunt Records
     
   

LineMarianne
Rain Hammers On
UnitedInFlames / Believe
 
     

Don & The Dreamers
Honey Don't
Himalaya Sound
 
     

Lasse Storm
Kan Du Huske
Sorte Plader / Believe

Mekdes
Greedy
Mermaid Records
  
     

Annika Aakjær
T-shirt
Annika Made Music
 
     

Mika Vandborg
Den Danske
Mika Vandborg
 
     

Bette
Gørvedmig
Sony
     

 BLAST
Again and Again
DMG
 
     

Allan Høier & Allan Sjølin
AAKJÆR – jeg bærer 
med smil min byrde
Teatret OPtimis
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Cichosz
Morgenfruen
Marigold Records
 

Marianne van 
Toornburg
De Gule Markiser
Monopol Music
 

Jacob Haugaard
Demo
Jacob Haugaard
 

Vild Smith
Ude? + Kender mig ik
GL Music

Motor Mille
Motor Mille på Cirkustur
Forlaget Carlsen 

Krølle Erik
Nis Nissens 
Sommerdrik
Himalaya Sound

Krølle Erik
Når Aftensolen Skinner
Himalaya Sound

Michael Vesterskov
Fortællinger fra 
længslernes alle
westwood.dk

Solborg/Banke/ 
Heebøll
ANGELS
ILK

M.I.L.K
Poolside Radio Vibe
Capitol Records
 

Jan Rørdam
Sange fra Skällandsö
Jan Rørdam Musik-
produktion

Troels Skovgaard
Someday My Ship 
Will Come In
Bosco Productions

Freja Kirk
Glassy Eyes 
:labelmade

Susanne Ørum - 
Nina Stark - Niels HP
Klampenborg Station
Vocal Corner

Fallulah
Gemstoned
La Boom Records
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Siné
Older
Universal

BBYBITES
Take Me Hard
Sony
 

Nash
Dying a little
Edderpop

Silja Okking
Jeg er Saga
Politikens Forlag

Mark Solborg
TUNGEMÅL III
ILK
 

MØ
Live To Survive
Sony

 

Pharfar
Klap Kage
Møntn Records

Mercedess
Serious Dancing
Big Benz Records

Sanne Graulund
Keep On
Say Yes Music
 

Prisma
Inside Out
Junobird

 

Mads Langer
Hanging With You
Freedom Is a State 
of Mind

Emi Wes
Take Me To The Moon
No Rules No Limits

Mathæus Bech
Optimist
Dyb Lyd Records
 

Strawberry Blonde
Silver & Gold
Anna Music

Josephine Philip
Call My Name
Midnight Confessions 
 

Alex Puddu
Love After Dark
Al Dente

Marianne van 
Toornburg
Simpelt
Monopol Music

 

Electric Guitars
Dopamine! 
Mighty Music 

Kira Skov
Spirit Tree
Stunt Records

Barbara Moleko
Sultne Øjne
Sony
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CTM & August 
Rosenbaum
Even If
Posh Isolation

Ea Wim
Han Kommer Ind
ExoPac
 

Caius
In The Sun
Spinnin’ Records
 

Arne Würgler
Huset Brænder
Exlibris
 

Sanne Salomonsen
Endelig Fri
Sony

Iris Gold
Girl Pick Up Your Drum
Bay Street Records

Mads Langer
Lightning
Sony

MØ
Kindness
Sony

Susanne Ørum
Vidunderlig Timing
Vocal Corner

Fallulah
Dance It Better
La Boom Records

Aqua
I Am What I Am
DecKid

Jonas
All Systems Go
Jonas Music

Thomas Helmig
Fed Lykke
Sony

Jakob Sveistrup
Sommernat
Svei ApS

Mika Vandborg
Den Danske
Mika Vansborg/Gateway
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SCHOOL OF X
Dancing Through 
The Void
Tambourhinoceros

Michael Falch
Elsker
A:larm Music

Christina Mai
Walking in Line
Christina Mai

Ivan$ito
$olo Memos
Universal

Kidd
Finder ud af alt
Universal Music

Jacob Anderskov
Spirit of the Hive
ILK

Peter Sommer og 
Palle Hjorth
PSPHPT
Sony

Stine Michel
Sommerfugledalen
GO Danish Folk Music

Torben Westergaard
Uro I September
TWMUSIC

Michael Vesterskov
Love Is Needed 
More And More
Westwood

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

Saveus
Church Full of Bad Men 
Universal

JJ Paulo
My Bebe
JJ Paulo

Bathsheba
As of Right Now
Universal

Sofia Hedia
Stenbrud
Egen Udgivelse

Pedersen - Busborg - 
Thorup
Vildeste Visioner
POPdeLUXE
  

Elias
City
Sony

Bette
Falder
Sony

Anne Katrine Tove
Jeg synes du er dejlig
AKTmusic

Lise Cabble
Himlen Over Vesterbro
The Arrangement

Ginne Marker
ULTERIA
Giant Birch
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BÆREDYGTIGHED HAR BIDT SIG FAST I KULTURBRANCHEN. IKKE MERE SNAK, NU 

HANDLER DET OM KONKRETE LØSNINGER, OM NUDGING OG OM AT SKABE DIALOG. 

FAGBLADET ARTISTEN HAR TALT MED PERSONER BAG ET VENUE OG TO FESTIVALER, 

DER HAR BÆREDYGTIGHED I FOKUS PÅ HVER DERES MÅDE.  

A F  A N N E  L I I S B E R G

DER SKAL 
HANDLING 
BAG DE 
 FINE ORD

Fælles om forandring – green in any event 
er sloganet for Aalborg Kongres og 
Kultur center (AKKC). Det udmønter sig 
blandt andet i en overbevisning om, at 
man som stort sted skal påtage sig et an
svar for forandring, fortæller Jan Kvist
borg, der står i spidsen for det bæredygtige 
arbejde. AKKC er langt fremme med de 
klassiske indsatsområder som affaldssorte
ring, energioptimering og begrænsning af 
madspild. Centret arbejder efter fem ud
valgte verdensmål og er certificeret både 
i forhold til dem og til den internationale 
standard for bæredygtige events, ISO 
20121. Arbejdet blev for alvor sat i gang  
i 2017 og fik et særligt fokus efter en 
kæmpekoncert med bandet Marron 5.

Publikum i fokus 

»Vi har årligt 600.000 gæster, så for os er 
det en lavthængende frugt at formidle 
fede fortællinger om bæredygtighed til 
dem. Vi er jo et kongreshus, som i prin
cippet danner ramme om andres events og 
derfor ikke kan have en mening. Men vi 
har valgt et andet standpunkt. Vi er nødt 
til at have en mening om bæredygtighed, 

hvis vi skal ændre noget, og vi er nu der, 
hvor der skal handling bag de fine ord. 
Derfor skal man også kunne sige præcis, 
hvad man gør og være ærlig om, hvor 
langt man er,« siger Jan Kvistborg. 

Af den grund har AKKC som sit nyeste 
tiltag allokeret sine vægge til bæredygtige 
fortællinger fra regionen, som alle, der 
kommer ind i huset, vil støde på. Han er 
spændt på, hvordan gæsterne vil tage 
imod tiltaget, men håber, at det vil skabe 
samtale og lyst til at opsøge mere viden. 
»Nogle vil måske opleve, at det er over 
grænsen, men tænk hvis bare 300 af flere 
tusinde koncertgæster bliver opmærksom
me på en bæredygtig pointe på den måde? 
Og tænk hvis alle kulturinstitutioner og 
venues gjorde noget lignende? Ikke nød
vendigvis overalt, som hos os, men bare 
på en enkelt væg. Det ville da gøre en for
skel,« siger han med begejstring. 
Kunden har ikke altid ret

At have en holdning er ifølge ham første 
ben i at tage ansvar for at skabe foran
dring. Det andet ben er partnerskaber, og 
også her er Jan Kvistborgs visioner store. 
Publikumstransport er den største Co2be

lastning på store events, og »i Nordjylland 
elsker man sin bil. Så det kunne da være 
fedt at sætte sig sammen med DSB og an
dre venues og tage en brainstorm om, 
hvordan vi kan nudge fra bil til offentlig 
transport med fx kombinationsbilletter  
eller oplevelser i toget,« siger han. 

AKKC kan ikke kræve, at kunder og le
verandører vælger bæredygtige løsninger, 
men ifølge Jan Kvistborg har kunden ikke 
længere altid ret. »Vi går kraftigt i dialog 
med dem om alternative løsninger, og 
med en blanding af nudging og eksisteren
de og nye regler på området vil adfærds
ændringerne komme,« mener han, inden 
han atter slår fast, at det for AKKC hand
ler om at »have mod til at mene og gøre 
noget. Det er, når vi går ud over rammen, 
vi kan gøre en forskel. Vi tjener ikke pen
ge på det, men vi sender et signal, og det 
vil vi gerne.«

Gadeteater er jo bæredygtigt

I Helsingør har PASSAGE Festival et beske
dent ressourceforbrug, alene i kraft af for
matet. »Gadeteater er decentralt og hand
ler langt hen ad vejen mere om at bringe 
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teatret ud til publikum end omvendt. Vi 
har ikke altid tænkt festivalen som også 
værende bæredygtigt, men det har den jo 
vist sig at være,« siger Jens Frimann Han
sen fra PASSAGE Festival, der er forankret 
i Helsingør og Helsingborg. Netop fordi 
konceptet er at bringe teatret ud til publi
kum i det offentlige rum, er festivalens  
arbejde med at reducere Co2aftryk mere 
fokuseret på produktion og genbrug end 
på publikumstransport. »For os drejer det 
sig primært om en lokal og meningsgiven
de forankring af teateroplevelsen. PASSA
GE Festival har altid været en festival til 
og for de borgere, der bor i og omkring 
Helsingør og Helsingborg. Vi er glade for 
de turister, der kommer for at opleve festi
valen, men de kommer også for at opleve 
alt muligt andet,« pointerer han.

PASSAGE Festival har i mange år også 
samarbejdet med andre byer, festivaler og 
partnere om præsentation af danske og in
ternationale kompagnier. Mange festivaler 
satser på en vis eksklusivitet i program
met, men PASSAGE Festival har over årene 
udviklet en mere inkluderende model, 
hvor værker og kompagnier deles med an
dre. Samarbejdet om fælles kunstnere med 
især Halmstads Internationale Gadeteater
festival har både sikret høj kunstnerisk 
kvalitet og samtidig givet de to festivaler 
en mere bæredygtig økonomisk model, 
fortæller Jens Frimann Hansen. 

Nye muligheder 

Den model honoreres nu med støtte fra 
EU’s Perform Europeprogram, hvis formål 
er at gentænke, hvordan udøvende og 
kunstværker præsenteres på tværs af 

grænser på en mere inkluderende, bære
dygtig og afbalanceret måde. Støtten skal 
blandt andet gå til konferencen Nordic 
Street – Sustainability of the Arts, der fin
der sted under H22 City Expo i Helsing
borg i juni.

Konferencen vil diskutere bæredygtig
hed i forhold til nye kunstneriske forma
ter, og det giver nye og interessante vink
ler på kunstformidlingen, mener Jens Fri
mann. »For nogle år siden var det inklu
sion, nu er det bæredygtighed, der er på 
agendaen. Det er vigtigt, at kunstnerne be
varer deres autonomi og frihed, og at man 
ikke spænder kunsten for en anden vogn 
end den kunstneriske nødvendighed. Men 
når det er afklaret, åbner disse forandrin
ger også for nye måder at producere kunst 
på, som giver nye muligheder for kunst
nerne.« 

Vi er ikke perfekte og det er heller ikke målet

Aiasound Festival, der blev afviklet første 
gang i 2021 under navnet Øresound Festi
val, har med forbillede i den 20 år gamle, 
franske festival We Love Green et mål om 
at blive Nordens mest bæredygtige musik
festival. Festivalen er altså født med det 
formål og har derfor ikke de økonomiske 
barrierer, der kan være for bæredygtig om
lægning, idet budgettet fra start har været 
lagt an til formålet. Barriererne ligger an
dre steder. 

»Sidste år var vi udfordret af COVID19 
begrænsninger og vi lærte også, at gæster 
ikke nødvendigvis lægger flasker til gen
brug, selv om containerne er der,« fortæl
ler pressechef Jonas Nybro. Sammen med 
DTU arbejder festivalen derfor på at ud

vikle måder, hvorved man bedre kan  
nudge ved eksemplets magt eller måske 
gennem en loyalitetsløsning, hvor man  
får fordele ved at bidrage til oprydningen. 
Festivalens sigtekorn er at ændre gæster
nes adfærd uden »at proppe det ned i  
halsen på dem,« siger Jonas Nybro. 

Ringe i vandet

Også derfor er festivalen placeret i Køben
havn tæt ved metro og cykelsti, hvor det 
ikke er muligt at parkere. Festivalen dæk
ker samtidig gæsternes samlede Co2aftryk 
ved at købe sig ind i Co2reducerende  
ak tiviteter som sikring af nye træer eller  
udvikling af alternative opvarmningsme
toder. Jonas Nybro forklarer, at de bevidst 
spreder sig på flere projekter for at sikre, 
at nogle lykkes og for at nå bredt ud på 
kloden. »Vi er ikke perfekte, men vi stræ
ber efter at blive bedre år for år. Vi vil ger
ne sætte en ny standard for liveevents, 
men det er ikke en konkurrence. Vi skal  
i mål sammen,« siger han. 

Festivalen arbejder derfor, som de øvrige 
Artisten har talt med, for at skabe ringe  
i vandet, etablere partnerskaber og inspi
rere leverandørerne. »Sidste år bad vi  
bookingbureauerne dække deres artisters 
Co2aftryk. Det er en ret nem udregning, 
og de kan bruge det i deres pressemateria
le. Det er ikke alle vores leverandører, der 
er bæredygtige, men de skal tage stilling 
til, hvordan de er det sammen med os,« 
fortæller Jonas Nybro og understreger, at 
på Aiasound Festival handler bæredygtig
hed om både miljø, sociale og ledelses
mæssige forhold som fx ligestilling og  
arbejdsmiljø. Festivalens partner GH  
Sustainability skal hvert år lave en rap
port om festivalens arbejde. »Den skal  
vi lære af, og vi lægger den ud, så andre 
kan læse den og måske komme med gode 
idéer,« opsummerer Jonas Nybro.

På bænken skaber artisterne Signe Løve 
Anderskov og Henriette Aarup et akrobatisk 
og magisk øjeblik i byens hverdagsliv. Passage 
Festival 2021. 

Foto: K
arsten Piper



KUNSTNERISK 
BÆREDYGTIGHED

Kunstnere kan inspirere til klima venlig 
adfærd fra scenen.

Siden 2014 har musiker Jens Lydahl  
arbejdet systematisk med bæredygtighed 
både ved at Co2neutralisere sin transport 
og ved at indarbejde temaet i sin kunst. 
Det første foregår helt praktisk via www.
climatecare.org,  hvor han indtaster sit 
forbrug af fx benzin og derefter donerer et 
kompenserende beløb til et Co2reduce
rende tiltag. »Jeg har valgt Climate care, 
fordi de som en stor aktør tager hele sam
fundet med holistisk og pædagogisk i de
res projekter, så de kan køre videre, når 
organisationen trækker sig ud,« fortæller 
Jens Lysdahl, der også med succes opfor
drer sit publikum til at konvertere deres 
transportaftryk på samme vis og løbende 
offentliggøre betalingerne på deres 
hjemme side.

Netop nu er han i gang med en hjem
meside med vidensdeling om den grøn
ne omstilling til både musikere og  
venues. Den skal gøre det nemt at 
agere, for ifølge Jens Lysdahl kan 
mange ikke overskue, hvor de skal 
starte med en grøn politik. »Alle synes, 
det er en god idé, men mange kunstnere 
gør ikke noget, fordi alt går op i praktik  
i en tourbus, hvor man fx ikke altid lige 
kan skaffe en kande til erstatning for en 
plasticflaske.« 

Han opfordrer dog til at tale om emnet, 
hvor man kan, for musikere har ifølge 
ham en privilegeret taleret, fordi det er 
dem, publikum kommer for at høre. 

»Jeg gør det selv kort og med humor 
fra scenen, for andre passer det må
ske bedre på en hjemmeside. Det er 
jo en attitudeting, hvor den en
kelte må vælge, hvad der giver 
bedst mening,« siger han. 
Jens Lysdahl lægger lige ledes 
emnet subtilt ind i sin egen 
musik, hvor »det kan røre 
vores hjerne og følelser på 
en anden måde end fakta 
og bedre få hele pakken 
med. Bæredygtighed 
handler jo ikke kun om 
grøn omstilling, men 
også om ansvar og lige
værdighed i forhold til 
#metoo og udviklings
lande.«

KLIMAKUNST RØRER 
VORES HJERNER 
OG FØLELSER
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RIPPLES - NYCIRKUS 
SKABER KRUSNINGS EFFEKT 
I ØSTERSØEN
Ripple betyder krusning og nycirkuspro
jektet af samme navn ønsker at nå bredt 
ud med fortæl linger, der skubber til vores 
vaneforestillinger: »Når vi taler om klima
krise, er det ofte meget dystopisk. Vi vil 
bryde med det narrativ og forsøge at få os 
til at tænke og tale utopisk i stedet for. 
Hvis vi forestiller os det bedste, lærer at 
lytte til hinanden og skaber en bæredygtig 
fremtid for alle former for liv, så udfordrer 
vi den dystopiske tankegang og den apati, 
der ligger i den,« fortæller  skuespiller 
William Yazaki Schou. 

Han er med i projektets anden forestil
ling, Trans Port, der opføres på sejlskibet 
S/V Hawila og handler om bæredygtighed 

ved at skabe ringe i vandet. »Det, at vi tur
nerer på et sejlskib, er et vigtigt statement, 
fordi det udfordrer den gængse norm om, 
at du kan få et produkt til tiden. På skibet 
lever vi på naturens præmisser. Det er 
ikke en fejl at komme en halv dag for 
sent, men et resultat af at leve bære
dygtigt«, forklarer han. Projektet bygger 
dermed videre på de tanker og elementer, 
der fungerede godt i deres første forestil
ling, Into the Water.

Ripples samarbejder med forskellige vi
denskabsfolk og er blandt andet inspireret 
af tanker om klimatilpasning, udviklet af 
professor i sociologi, Karen O’Briens. Hen
des undersøgelser viser bl.a., at adfærd 

spejler sig i de historier, vi fortæller, og at 
de historier kan skabe en krusnings effekt, 
der ved at nå ud til mange kan gøre en 
forskel. »Når vi arbejder med forskere, 
handler det meget om narrativer. De er in
teresserede i alternative måder at formidle 
deres viden på, fordi de ofte oplever, at de 
har svært ved at ramme bredt via deres 
normale kanaler. Vi arbejder med, hvor
dan vi gennem cirkus kan formidle for
skernes arbejde i en anden fortælling,« 
forklarer William Yazaki Schou.

Forestillingen Trans Port og sejlskibet 
S/V Hawila turnerer i flere lande i Øster
søområdet i løbet af 2022.

KUNSTNERISK 
BÆREDYGTIGHED
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Hvor skal sommerferien gå hen?      

– book nu, og få mere for pengene med PlusKort

PlusFeriebolig. 

Lej alt fra villaer med egen pool i sy-

dens sol til skønne danske sommer-

huse med havudsigt hos NOVASOL.   

10 %

PlusSommerferie. 

Flyv med Primo Tours på en rigtig 

go’ ferie til sydens sol, og få samtidig 

gratis parkering i Billund Lufthavn.  

2-5 %

PlusBornholm.

Tilbring feriedagene med familie og 

venner på hele Danmarks Solskinsø, 

Bornholm.    

10 % 

PlusFerie.
 
Rejs med Folkeferie.dk til f.eks. Malta, 

Porto Santo, Kreta eller Sivota, og få 

en uforglemmelig ferie.  

Min. 300 kr. + 4 % 

PlusRejse.

Hos Best Travel finder du rejser  

og flodkrydstogter i Europa med 

historisk og kulturelt indhold.   

5 %  

PlusCharterrejse.
 
Oplev et hav af rejsemål og hoteller 

med Apollo. Book f.eks. familiehoteller, 

sportshoteller og voksenhoteller.    

 

3-5 %  
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Denne udgave af artisternes fagblad, 
Artisten, er den sidste af sin slags i fysisk 
form. Men det er langtfra slut med de vig
tige historier om artisterne og deres arbej
de. Fremover vil alle artikler og ny heder 
udkomme digitalt via artisten.dk og for
bundets andre kommunikations platforme.

Dansk Artist Forbund har udgivet fag
blad i fysik form siden forbundets start  
i 1918, og siden 1960 er bladet udkommet 
under navnet Artisten. 

Efter lidt over 100 år med artistnyheder 
på tryk, bliver papirudgaven erstattet af 
med mere digitalt indhold. 

Digitale fordele 

Ændringen er et led i Dansk Artist For
bund målsætning om at formidle på andre 
måder end på skrift, og udnytte de digitale 
muligheder mest muligt til at få fagligt 
nyt til ud medlemmer og branche.

Selvom forbundet sparer på penge på 
porto og tryk og mindsker klimabelastnin
gen, så har beslutningen har ikke været 
nemt at tage, fortæller DAFs forperson 
Sara Indrio. 

»Det er vemodigt at lukke et godt  
fagblad som vores. Det har været vigtigt 

for forbundet at sætte fokus på faglige  
emner gennem trykt journalistik. Men der 
er flere fordele ved at gå digitalt, end der 
er ved at blive på tryk. Vi sparer ressour
cer, sikrer at indholdet nemmere kan  
deles, og giver mulighed for at sige tinge
ne på flere måder. Vi holder ikke op med 
at give spalteplads til de store perspek tiver 
indenfor eksempelvis ny teknologi, rettig
heder og arbejdsmarkedsvilkår. Og selv
følgelig sætter vi fortsat fokus på medlem
merne og de spændende ting, de arbejder 
med,« siger Sara Indrio.

Dansk Artist Forbund har udgivet fagblad  
siden 1918. Den første udgave hed Manege  
og Tribune, men bladet ændrede navn et par 
gange i årenes løb, indtil det i 1960 blev kon-
solideret med navnet Artisten. 

Få nyheder fra Dansk Artist Forbund 

DAFs digitale nyheder og journalistik  
sætter fokus på udøvende artister og giver 
faglige og politiske perspektiver på økono
mi, arbejde og rettigheder. Find de digitale 
artistnyheder på www.artisten.dk, i  
ny hedsbrevet ARTISTinfo på og sociale 
medier. 

EFTER 104 ÅR UDKOMMER ARTISTERNES FAGBLAD 

FOR SIDSTE GANG I FYSISK FORMAT.
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SKATTEFRI 
UDBETALING 
AF 
EFTERLØNS-
BIDRAG
Frem til 30. juni 2022 
er det muligt at træde 
ud af efterlønsordnin
gen og få bidraget 
tilbagebetalt kontant 
og skattefrit.  
Vil du vide mere? 
Så skriv til Artisternes  
akasse på  
akassen@artisten.dk
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LØST & FACTS

Det er forbundet med ubegribelig stor sorg og smerte, at vi har mistet vores vidunderlige, 
visionære, modige, talentfulde, morsomme ven, kollega og karavanekusk. Et splitsekund,  
en hestevogn forulykker – og verden er forandret for alle os, der kendte hende. Ukuelige,  
seje, nøjsomme, altid givende og taknemmelige Gitte. 

Gitte Kielberg døde d. 27/11 2021 om eftermiddagen under en tragisk ulykke med sin  
hestevogn og hest i Århus. Hun døde på stedet og led ikke. 

Teatret, dansen, sangen, musikken blev sammen med hestene hendes måde at være i verden  
på. Først på Århus Teater Akademi, dernæst i det eksperimenterende Teatret Kimbri, som  
hun sidenhen overtog. Her skabte hun en række magiske børneforestillinger med enkle  
virkemidler. Undervejs blev det også til 7 år i Frankrig, hvor hun turnèrede med Theatre  
duFetes. Og sammen med os i Danseteatret NordenFra blev det til 25 års fantastisk fælles  
rejse. Hun var primus motor i vores karavaneprojekter. Altid havde hun en ny drøm parat  
– og det lykkedes. Hver gang.

Nu rejser hun alene – og vi ønsker fra alle vore hjerter, at hendes sidste rejse er magisk. 
Elisabeth Groot og Ann-Mai-Britt Fjord, Danseteatret NordenFra

FARVEL TIL SKUESP ILLE R  O G 
IDEKVINDE GITTE  KIE LB E RG
1960-  2021

Foto: Franseska M
ortensen
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Kitt Johnson Xact præsenterer i samarbejde med Dansehallerne og 
AFUK den anden udgave af C!CAF Copenhagen Circus Arts Festival 
fra den 16. – 12. marts
C!CAF festivalen præsenterer både seværdig nycirkuskunst og et 
bredt brancheprogram. Under overskriften DEEP DIVE ACTIVITIES 
tilbyder festivalen workshops, lectures og møderækken Meet Your 
Match, med mulighed for producent speeddating. Der er gratis  
adgang – det fulde program vises på www.ccaf.nu.

Branchedag for nycirkus 22/3

Festivalen inviterer også til branchedag med oplæg fra den svenske 
cirkusorganisation Manegen.

NYCIRKUSFESTIVAL 
OG BRANCHEDAGE 
16-25/3

FORÅRETS  EV ENTS 
22/3      Sundhed for kunstnere – Præstationspres

29/3      Få styr på skattefradrag

31/3      Meet the managers

27/4      Rettigheder i musikkontrakter

18/5      Generalforsamling
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LØST & FACTS

Det Turkise Telt, der arrangerer koncerter i Aarhus, udvider med 
spillestedet ’Turkis’, der bliver nabo til Voxhall. 

Ambitionen er at kunne præsentere en bred pallette af genrer 
med rod i verdensmusikken og levere musikalske totaloplevelser.
Turkis lægger ud med vil åbne flere folks ører for bl.a. folke 
og verdensmusikken fortæller Katinka Bak Bramsen, coleder og 
ansvarlig for markedsføring, til netmediet Kulturmonitor:

»Vi kommer til at repræsentere en udvidelse i musikbilledet, 
men vi kommer også til at repræsentere en ny generation af  
kulturskabere, som kommer til at spille op til mastodonterne  
på scenen. Vi kan tilbyde en anden energi og et andet udgangs
punkt. Derfor vil vi faktisk også gerne opfattes som et musikalsk 
mødested mere end et traditionelt spillested.« 

Turkis åbner 10. marts

PR
 foto

Tanja Duus er ny fuldtids rådgiver i Dansk Artist Forbunds juridiske team. Hun har det  
seneste år været juridisk konsulent i forbundet to dage om ugen og fortsætter med at 
rådgive omkring artistkontrakter, vilkår og betaling for livejob og ansættelser.

Tanja Duus kender både branchen og artisternes arbejdsforhold og har erfaring som jurist  
i rettighedsorganisationen Create Denmark samt Dansk Teater. 

NYT SPILLESTED OG 
MUSIKA LSK MØDESTED

NY RÅDGIVER I DAF
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På dagen skal der godkendes regnskab og vælges medlemmer til bestyrelsen. 

• Formandens beretning
• Gennemgang af regnskab 2021
• Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2021 
• Bekræftelse af generelle principper for rettighedsforvaltning  
• Valg til bestyrelsen 
• Valg af kritiske revisorer

FAKTA

Medlemmer kan stille op til enten bestyrelsespost eller suppleantpost efter forbundets vedtægter.
Se mere på www.artisten.dk/Nyheder/Generalforsamling2022

GENERALFORSAMLING I  DANSK ARTIST 
FORBUND DEN 18 .  MAJ  2022 

Dansk Artist Forbund åbner for en Backontrack pulje, der giver tilskud til 
at få eksisterende projekter tilbage på sporet. Ansøgningsfrist den 21. marts 2022.

Kickstart dit projekt med tilskud

Puljen kan hjælpe udgivelser (ikke indspilning), forestillinger eller en turné, 
som blev forhindret af Corona, i gang igen.  
Det kan være produktion eller udvikling af en forestilling, et boost fra 
en mentor eller forretningsguru, eller tilskud til SoMe og marketing, 
der kan hjælpe projektet tilbage på sporet.

Back-on-track puljen

Find info, kriterier og link til ansøgning på www.artisten.dk  
Puljen kan søges fra den 7. - 21. marts 2022
Der kan forventes svar på ansøgning i slutningen af april måned. 
 
Backontrack puljen er finansieret af DAF og Performex.

FÅ PROJEKTERNE OP PÅ SCENEN OG UD TIL PUBLIKUM IGEN

BACK ON TRACK - 
SØG DAFS PULJENYT SPILLESTED O G 

MUSIKALSK M Ø DESTED

NY RÅDGIVER I DAF
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SMP – Sorteret Magasin Post

Svingende i trapezen højt til vejrs og i et tæt og præcist samspil, udfordrer Lalla La Cour 
og Eivind Øverland tyngdekraften. Som duoen The Amazing Other turnerer de i hele 
verden, altid på udkig efter nye eventyr i de højere luftlag. 

De to artister er netop vendt hjem til Danmark efter et længere engagement i Krystall
palast Varieté Leipzig. Første stop er cirkus festivalen C!CAF i marts, hvor Lalla er  
assistent, mens Eivind arbejder på genopsætning af en forestilling i Norge. Både Lalla  
og Eivind er cirkusuddannet fra AFUK i Danmark, derfra er Eivind er videreuddannet 
i Montreal mens Lalla har BAudmærkelse i swingende trapez fra National Centre for 
Circus Arts i London. 

Fotoet er fra en udendørs optræden på den canadiske festival Montréal Complètement 
Cirque i 2019, hvor de tiltrak et stort publikum. Festivalen er klar til at få duoen på 
programmet igen, så snart coronasituationen gør det muligt.

Foto: A
ndrew
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iller


