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Mod en mere mangfoldig musikbranche!

Mod en mere
mangfoldig
musikbranche!
Musik er i sit væsen mangfoldigt og alsidigt – og smag er subjek
tivt. Det er det forunderlige ved musik. Mangfoldigheden bør også
afspejle sig i det danske musikliv – hos de kunstnere som er på
scenen, blandt de som arbejder bag scenen og blandt publikum.
Indsatsen ”Diversitet i Musikbranchen og Live Talent” er Dansk
Lives bidrag til en mere alsidig musikbranche fremover. Gevin
sten ved at arbejde med mangfoldighed bredt set i branchen er
at få forskellige perspektiver og alsidigt potentiale i spil, for på
den måde at sikre, at branchen spejler samfundet og de bedste
kræfter kommer til.
Med denne indsats vil Dansk Live undersøge, hvordan vi som
organisation kan understøtte en mangfoldig udvikling i live
musikken og hvilke udfordringer, der kan være for samme. For
at undersøge dette, har vi været rundt i landet og i forskellige
hjørner af musikbranchen – vi har lyttet, debatteret, indsamlet
viden og dokumenteret indsatsen. Det hele opsummeres i denne
publikation.
Det er vores håb, at vi i en nær fremtid vil se en mere retvisende
repræsentation af befolkningen i hele musikbranchen – at vi
for eksempel vil se flere kvinder og personer med anden etnisk
baggrund end dansk som ledere på festivaler og spillesteder, på
scenerne og blandt publikum, og at vi vil se livemusikken udvikle
sig i hele landet.
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Kap. 1

Indledning

baggrund af hele indsatsen har udviklet “Syv
anbefalinger til at arbejde med mangfoldighed
i musikbranchen”.

Mangfoldighed og diversitet
som begreber

Dansk Live tror på, at diversitet sikrer kvalitet,
alsidighed og udvikling i musikken, og at vi bedst
sikrer en udvikling ved at få alle talenter i spil.
De seneste år har vi derfor haft øget opmærk
somhed på diversitet i musikbranchen. I første
omgang undersøgte vi kun kønsbalancen, men
i denne indsats breder vi fokus ud til også at
omhandle etnicitet, unge og geografi.

Baggrund
Tilbage i 2016 tog Dansk Live sammen med
de fire musikorganisationer Dansk Artistfor
bund, Dansk Musikerforbund, JazzDanmark og
Gramex initiativ til at belyse diversitet i musik
branchen med en række morgenmøder og ved
at samle data fra de respektive organisationers
medlemmer. Ud af samarbejdet kom analysen
“Diversitet i Musikbranchen – mod en mere
mangfoldig musikbranche”. Undersøgelsen kan
læses på www.dansklive.dk.
Da den udkom i 2017 viste undersøgelsen,
at det fortsat så skævt ud i forhold til køns
balancen i musikbranchen. Det er samtidig
en kendsgerning, at der er en stor mangel
på unge og på personer med anden etnisk
baggrund end dansk i dele af det etablerede
musik Danmark.

På baggrund af undersøgelsen, møder og
debat i branche og medier, ønskede Dansk Live
at arbejde videre på at sætte mangfoldighed
på dagsordenen i livemusikken.

I indsatsen og i denne publikation benytter
vi begreberne diversitet og mangfoldighed.
Mangfoldighed betyder ifølge Den Danske
Ordbog:
“Det at indeholde mange forskellige sider og
aspekter; det at være varieret i sit indhold”

I 2018 fik Dansk Live støtte af Tuborgfondet til
indsatsen “Diversitet i musikbranchen og Live
Talent”. En støtte som muliggjorde, at vi over et
år kunne kortlægge og afprøve konkrete aktivi
teter ift. hvordan livemusikbranchen:

og det er i den forståelse, vi benytter begre
bet. Diversitet betyder i teorien det samme,
men mange forbinder ordet mangfoldighed
med en bredere definition, som også inklude
rer etnicitet mv.

→→ kan opnå mere diversitet og større musi
kalsk alsidighed

I denne indsats taler vi om mangfoldighed i fire
kategorier: etnicitet, køn, geografi og alder. Det
vil sige, at når vi skriver, at vi i indsatsen arbejder
med at understøtte en mangfoldig livemusik
branche, betyder det, at vi gerne ser flere
med en anden etnisk baggrund end dansk på
spillestederne, i organisationerne, som publikum
og på scenen. Det betyder, at vi gerne ser flere
kvinder på line-up, i bestyrelsen, som teknikere
mv., og det betyder, at vi gerne ser flere unge
mennesker inde i kernen af branchen, i organi
sationerne, i det kulturpolitiske og på spilleste
der og festivaler. Sidst men ikke mindst, betyder
det, at vi ønsker at arbejde for at musikbran
chen udvikler sig og understøttes i hele landet.

→→ kan styrke talentudvikling og unges indgang
i livemusikbranchen.
Indsatsen er således bygget op om et talent
udviklingsforløb og et videnniveau i form af
møder, worksops og dialog med branchen.
Nærværende publikation samler op på og
formidler resultaterne af det sidste års arbejde
med indsatsen. Du kan således læse om dialog
møder, advisory board og om Live Talent forlø
bet. Du kan se billeder fra besøg på spillesteder
og festivaler i Danmark og fra dialogmøder på
SPOT, Bornholm, Esbjerg, Silkeborg mv.
I publikationen finder du også en opfordring
til selv at gå videre med arbejdet, idet vi på

Kap. 1 Indledning
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Kap. 2

Indsatsens
aktiviteter
Som omtalt i indledningen, består indsatsen
af fire aktiviteter, som har til formål at belyse
mangfoldighedsarbejdet og arbejdet med
talentudvikling. Dels fordi vi mener, at der er
et behov for mere viden og dialog med live
musikkens aktører, herunder de danske festiva
ler og spillesteder, dels et behov for konkrete
talentudviklingsaktiviteter.
Indsatsen er således bygget op om:
1.

et advisory board

2.

løbende dialogmøder, rundt omkring i
landet

3.

talentudviklingsforløb

4. vidensindsamling og formidling.

Vi ønskede at sætte diversitet højere på dags
ordenen. Det har vi gjort med en række åbne
dialogmøder med musikbranchens aktører
og spillesteder og festivaler, herunder Dansk
Lives medlemmer. Dialogmøderne har samti
dig givet inspiration, til at aktører selv sætter
nye projekter i søen. Med talentforløbet, Live
Talent, for unge arrangører i musikbranchen,
var det hensigten at understøtte unges vej ind
i og et mangfoldigt rekrutteringsgrundlag for

Indsatsen har nået omkring 400 nøgle-aktører i
musikbranchen – fra undervisere og deltagere
på talentholdet, festivaler og spillesteder til
publikum og øvrige musikorganisationer.
I de følgende kapitler vil dialogmøder, Live
Talent, advisory board og De Syv anbefalinger
blive præsenteret, og der vil blive samlet op
hvilke erfaringer og læringer vi har kunnet drage
af de forskellige aktiviteter i indsatsen.
fremtidens musikbranche. Advisory boardet
har løbende bidraget med feedback og input til
indsatsen og har medvirket til at kvalificere de
“Syv anbefalinger til at arbejde med mangfol
dighed i musikbranchen”. Videndeling, opsam
ling af viden og dokumentation har været en
vigtig del af projektet, og vi har derfor løbende
dokumenteret, formidlet og evalueret hvert
delelement. Disse aktiviteter har bidraget til nye
findings og ny viden på området, som samles i
denne rapport.

Målgruppe og reach
Indsatsens aktiviteter har haft forskellige mål
grupper. Dialogmøderne har henvendt sig til
nøgleaktører i musikbranchen, til publikum,
til unge arrangører, musikorganisationer og
andre interesserede. Live Talent er målret
tet unge talenter mellem ca. 18 og 27 år, som
ønsker sig en fod indenfor og et netværk i
livemusikbranchen.
De sekundære målgrupper for diversitetsind
satsen er enkeltaktører, organisationer, medier
og andre med faglig, personlig eller kommerciel
interesse i mangfoldighed i musikken. Det kan
også være politikere og aktører fra andre områ
der af kulturbranchen samt forskere mm.

Kap. 2 Indsatsens aktiviteter
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Kap. 3

Dialogmøder

Et element i indsatsen har været at få mang
foldighed og diversitet højt op på agendaen
i musikbranchen. Et redskab hertil har været
dialog og debat med livearrangørerne rundt
omkring i landet. I dette kapitel gennemgås
dialogmøder, og læringspunkter fra de enkelte
møder.

Dialogmøder
I løbet af 2018 afholdte Dansk Live dialogmøder
over hele landet med forskellige temaer inden
for diversitet og talentudvikling. Møderne havde
blandt andet nye arrangører, spillesteder og
festivaler og andre brancheaktører i paneler og
som publikum. Hensigten var at skabe engage
rende dialog mellem panel og publikum, hvilket
især blev indfriet i de mere workshoplignende
formater.
Møderne bød både på nye erkendelser og en
bedre indsigt i hvilke udfordringer nogle arran
gører har. Èn erkendelse har for eksempel været,
at det at tiltrække og fastholde unge, er en pro
blemstilling flere steder i landet. Den viden har
været brugbar i det videre arbejde, da det for
eksempel kan have indflydelse på muligheden
for at have et mangfoldigt spillested.

De første møder handlede om unge arrangører
og arbejdet med mangfoldighed på spillesteder
og festivaler, mens de resterende møder hand
lede om musik i en etnisk kontekst og inspiration
udefra.
Følgende dialogmøder blev afholdt:
1.

Diversitet i musikbranchen, hvordan? Work
shop for spillesteder og festivaler fra hele
Danmark, på Dansk Lives Årsmøde 2018.

2.

De nye arrangører: to paneldebatter under
SPOT 2018

3.

Live Talent på Bornholm – det lokale musik
miljø og unge

4. Urban og hip hop på turné i det danske
musikmarked, på Dansk Lives Efterårs
seminar 2018

Indhold og deltagere på
dialogmøderne
Det første dialogmøde blev afholdt i starten
af indsatsen på Dansk Lives årsmøde som en
workshop med titlen “Diversitet i musikbranchen, hvordan?”. Her deltog omkring 50 nøgle
aktører fra spillesteder og festivaler fra hele

Danmark. En god kombination af festival- og
spillestedsledere, unge, frivillige og andre, som
arbejder med koncerter, deltog i workshoppen.
Mødet bød på interessante drøftelser om udfor
dringer og muligheder og viste, at der er store
lokale forskelle.
Læringspunkter
→→ Der er et stort ønske om at arbejde med
mangfoldighed, unge og talentudvikling,
talentudvikling, men der er også lokale
udfordringer med at rekruttere og skabe
netværk for unge.
→→ Udfordringer og idéer skal tages med i
Dansk Lives videre arbejde.

Kap. 3 Dialogmøder
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Det andet dialogmøde “De nye arrangører”
blev afholdt i hjertet af musikbranchens store
årlige mødested, SPOT festival i Aarhus. Debat
ten bestod af to paneler med fem nye arran
gører fra hele landet. De ti unge arrangører
fra blandt andet Strøm, Tape, Back To Future
Sound, Roots and Hybrid repræsenterede en
mangfoldighed indenfor køn, etnicitet, genrer
og måder at præsentere musik og koncerter på.
Begge paneler havde gode bud på, hvordan
branchen understøtter talent- og diversitets
udvikling. Ifølge de unge hænger det i høj grad
sammen med mangfoldighed i genrer og evnen
til at imødekomme nye idéer og miljøer.
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Til mødet deltog omkring 100 publikummer,
som bestod af en blanding af erfarne musik
branchepersoner og unge branchefolk. Der var
stor interesse i at høre, hvad de nye arrangører
(fremtidens musikbranche) havde på sinde,
og hvordan musikbranchen kan arbejde med
talentudvikling. Et bud lød på, at inddrage unge
i de tidlige faser af f.eks. musikprogramlægning.
Læringspunkter
→→ Branchen kan understøtte talent- og diversi
tetsudvikling, som i høj grad hænger sam
men med mangfoldighed i genrer og evnen
til at imødekomme nye idéer og miljøer.
→→ Inddrag unge og nye arrangører i de tidlige
faser af programlægning.

Spillestedet Musikhuzet i Rønne lagde lokaler til
det trejde dialogmøde, “Live Talent på Bornholm”, hvor unge musikaktører på Bornholm var
medafsendere på dialogmødet i samarbejde
med Musikhuzet og Dansk Live. Det blev til en
inspirerende debat om, hvordan et spillested
kan understøtte og bidrage til et mere mang
foldigt, lokalt musikmiljø. Herunder, hvordan
man via et alsidigt musikprogram kan invitere
flere forskellige unge ind og agere med det
lokale musikmiljø. Det var en mindre gruppe, der
deltog, men det gav samtidig mulighed for en
mere direkte dialog, som var meget berigende.
Læringspunkter
→→ Via et alsidigt musikprogram kan man invi
tere flere forskellige unge ind og agere med
det lokale musikmiljø.
→→ Engager jer med det lokale musikmiljø
→→ Vær åben for unges idéer.

Det sidste dialogmøde i rækken handlede om
Urbane og hip hop artister i det danske livemiljø. Dansk Live havde inviteret fem repræsen
tanter fra booking og agentsiden af branchen
til at debattere, hvordan man booker artister
fra den nye danske hip hop og urban scene og
undergrund. Flere spillesteder har oplevet, at
det af forskellige årsager kan være en vanskelig
genre at arbejde med, f.eks. grundet mang
lende sikkerhed for publikum, artister og med
arbejdere. Omvendt har miljøet oplevet ikke at
blive imødekommet og har ikke følt sig hjemme
i det mere traditionelle danske livemiljø. Panelet
viste, at der er mange nuancer i debatten.
Læringspunkter
→→ Samarbejde med agenter og bookere kan
give mulighed for at præsentere nye genrer,
som f.eks. ny, dansk hip hop og urban.
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Samlede læringspunkter fra
dialogmøderne
Som beskrevet ovenfor bød dialogmøderne på
drøftelser og nye indsigter, som Dansk Live kan
bruge i det videre mangfoldighedsarbejde.
Her følger et udvalg af udsagn og key findings
fra de samlede møder, som anskueliggør nuan
cer og udfordringer i arbejdet med mangfoldig
hed for aktørerne:
→→ Det kan være svært at tage hul på arbejdet
med mangfoldighed. Hvor skal man starte?
→→ Det er vanskeligt at rekruttere unge som
frivillige og fastholde dem.
→→ Det er svært at få adgang til at lave koncer
ter på spillesteder som ung arrangør.
→→ Mangfoldighed er ikke på vores agenda, vi
booker efter det som sælger og ikke efter
køn, etnicitet mv.
→→ Blandt Dansk Lives medlemmer er der
iværksat mange, lokale talent-initiativer.
→→ Det er vanskeligt at få fat i det unge
publikum.

Diversitet i musikbranchen og Live Talent 2018

→→ Vær åbne for at invitere nye musikmiljøer,
genrer og unge helt ind i planlægning af
program mv.
→→ Eksperimentér og tag chancer.
Læring og erfaringer fra dialogmøderne er
løbende blevet inddraget i indsatsen. Samtidig
danner den viden, vi har fået grundlag for de syv
anbefalinger til arbejde med mangfoldighed,
som kan findes i kapitel 6 i denne publikation.
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Kap. 4

Live Talent

Live Talent forløbet var det andet store element
i indsatsen og havde til formål at imødekomme
et behov for talentudvikling i livemusikbranchen.
Live Talent forløbet forsøgte, med sit indhold, at
nå unge på tværs af køn og etnicitet og indenfor
et bredt spektrum af arrangørmiljøer. Formålet
med denne del af indsatsen var, at uddanne nye
talenter og sikre et mangfoldigt rekrutterings
grundlag for fremtidens musikbranche.
De unge som deltog i forløbet blev under
vist i konkrete aspekter af livebranchen og
blev samtidig mødt af mangfoldighed blandt
undervisere og de branchesteder og aktører de
besøgte. På den måde blev de unge introduce
ret for mangfoldige rollemodeller, som forhå
bentligt vil inspirere dem til selv at ville indtage
forskellige positioner i branchen, fra ledelse til
teknik til booking.
I det følgende kapitel introduceres forløbets
indhold, Live Talent holdet og deltagernes ople
velse af kursusgangene.

Om Live Talent
Live Talent henvendte sig til unge i alderen
ca. 18 – 27 år, der brænder for at blive en del
af livemusikbranchen. Programmet bestod af

gjort en aktiv indsats i etniske minoritets musik
miljøer, relationer og netværk. Vi har haft stor
succes med at hæve kønsbalancen, og vi har
deltagere i Live Talent-forløbet fra hele landet,
mens ambitionen om også at repræsentere
bredt i forhold til etnicitet ikke er indfriet på
tilfredsstillende vis. Det er et område, som vi vil
prioritere endnu højere fremadrettet.

to elementer; et kursusforløb samt et mentor
forløb. Undervisningen tog udgangspunkt i
forskellige elementer ved at være livearrangør,
og forløbet kombinerede indblik og hands-on
læring med unikke muligheder for at se bag
scenetæppet hos forskellige spillesteder og
festivaler. Vi har helt bevidst rekrutteret under
visere, mentorer og netværk, som afspejler
vores mål om alsidighed.

Mentorforløb
I forlængelse af forløbet blev de unge sat op
med en mentor fra et spillested eller festival,
for at sikre en fortsat tilknytning til et sted og
en forankring i branchen efter forløbet var slut.
At få en fast tilknytning til f.eks. en booker på et
spillested, vil samtidig øge den unges jobmulig
heder i branchen.

Ansøgningsproces og rekruttering
En del af ambitionen med Live Talent forlø
bet var at sammensætte et mangfoldigt hold
på tværs af køn, etnicitet og geografi. Vi har
derfor haft fokus på at nå ud i hele landet, og
at rekruttere ligeværdigt mellem drenge og
piger og unge med anden etnisk baggrund end
dansk. I forhold til sidstnævnte gruppe, har vi

Vi fik i alt 61 ansøgere fra hele landet, heraf
blev 20 unge udvalgt på baggrund af deres
ansøgninger.

Fordeling af køn blandt ansøgere

Fordeling af køn blandt deltagere

52

55

Kvinder

Kvinder

%

%

48

45

Mænd

Mænd

%

%

18

19
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16-19 år

J Y L L A N D

S J Æ L L A N D
F Y N

Faglige input og undervisning fra
landets bedste livearrangører

20-23 år

35%

40%

Aktuel aldersfordeling
blandt deltagere

25%

Geografisk fordeling af deltagere

24-27 år

Live Talent forløbet bestod af festival- og spille
stedsbesøg, branchemøder, workshops og feed
back på egne projekter. Undervejs kom holdet
omkring forskellige aspekter af musikbranchen
og livet som livearrangør, og fik samtidig opbyg
get et stærkt netværk og fællesskab på holdet.
På forløbet har deltagerne både mødt etable
rede livearrangører samt nogle af de nyeste og
mest innovative aktører i det danske musikmiljø.

Kap. 4 Live Talent

De 20 unge har fået undervisning af og besøgt
brancheaktører fra blandt andet VEGA, Copen
hell, Space10, Radar, Tønder Festival, Det Turkise
Telt, Aarhus Volume, Spark festival, Institut for X,
Klaverfabrikken, Distortion, SmukFest mv.
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Kursusgange Live Talent
1. kursusgang Introduktion til Live Talent
og brancheindblik
Lokation: Lydens Hus, København
INDHOLD
På introforløbet blev Dansk Live, medlemmerne
samt Live Talent-indsatsen introduceret. Del
tagerne fik yderligere et brancheindblik i hvilke
organisationer og virksomheder der findes i
branchen og hvordan man som arrangør hen
vender sig til disse.
Undervisere:
Esben Marcher, Sekretariatsleder, Dansk Live
Maren Astrup, Kommunikationschef, Dansk Live
Mai Young Øvlisen, Kommunikationschef,
Distortion

2. kursusgang Eventproduktion og
festivalbesøg
Lokation: Tønder Festival
INDHOLD
At afvikle og koordinere koncerter, festivaler og
events kræver et stort overblik med bred kon
takt til mange forskellige aktører. Anden kursus
gang foregik på Tønder Festival hvor kursisterne
blev introduceret til de forskellige aspekter ved
en festivalproduktion. Dette inkluderede oplæg
om sikkerhed, atmosfære, logistik og festival
udvikling. Herunder dialogen med myndigheder
og kommune omkring tilladelser, sikkerhed og
bevillinger, frivillige og omgivelser.

Diversitet i musikbranchen og Live Talent 2018

Undervisere:
Kirstine Uhrbrand, Festivaldirektør, Tønder Festival
Glenn McPherson Houborg, pladsansvarlig,
Tønder Festival
Anette Just, Atmosfæreansvarlig, Tønder Festival
Hans Thomsen, Sikkerhedsansvarlig, Tønder
Festival

3. kursusgang Musikprogram og festivalformat
Lokation: Lydens Hus, København
INDHOLD
Bag de fleste koncerter, festivaler og events
ligger et omfattende opsøgende og kunstnerisk
arbejde for at sammensætte et musikprogram
samt at kuratere koncertomgivelserne.
Første del på denne kursusgang omhandlede
bookingprocesser og artistudforskning. Her fik
kursisterne en introduktion til opstillingen af
koncertbudgetter, udregning af billetsalg samt
hvordan der laves artistkontrakter. Kursets
anden del omhandlede festivalformater og
atmosfæreopbygning, hvilket gav et indblik i
festivalmarkedets udvikling, koncertformater
og publikumsforståelse.
Undervisere:
Alvaro Urquizu, promoter og booker, ICO
Concerts
Annika Jonsson, Booker, Vega
Jeppe Nissen, festivalleder, Copenhell

22
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4. kursusgang Økonomistyring og
partnerskaber
Lokation: Klaverfabrikken, Hillerød

Kap. 4 Live Talent

6. kursusgang Projektledelse og afrundning
Lokation: Lydens Hus, København

INDHOLD
Viden om hvordan man driver en forening eller
en virksomhed er nyttigt for at skabe et succes
fuldt kulturelt arrangement. Første del af denne
kursusgang gav et indblik i økonomistyring
samt relevante styringsredskaber til lettere at
strukturere og anvende budgetter i praksis.
Andel del af tog udgangspunkt i kontakten
med kommercielle partnere og udviklingen af
samarbejdsaftaler.

INDHOLD
Når man skal arrangere festival, events eller
sætte en koncert op er det essentielt at vide,
hvordan man bedst organiserer sig og koordi
nerer langsigtede indsatser samt hvordan man
sammensætter og leder et hold omkring sig.
Kursusgangen omhandlede organisationsudvik
ling og projektledelse, herunder processen fra
projektidé til projektudførelse. Der blev præ
senteret projektstyringsværktøjer til lettere at
imødekomme de strukturelle udfordringer ved
nystartede live-koncepter.

Undervisere:
Jens Jepsen, spillestedsleder, Klaverfabrikken
Rikke Krogh Hjortborg, Økonomichef, Space10
Amanda Baun, Back To Future Sounds

Undervisere:
Anette Kristensen, konsulent, Modus+

5. kursusgang Fra arrangørnetværk til større
organisation
Lokation: Radar, Institut for X, Aarhus
INDHOLD
Der findes mange udfordringer i processen
fra vækstlags-arrangør til etableret liveaktør.
Denne kursusgang indebar et besøg fra tre
lokale unge vækstlagsarrangører, der fortalte
om kulturelt entreprenørskab herunder myndig
hedskontakt, frivillighed samt foreningsstruktur.
Kursisterne havde efterfølgende mulighed stille
nærværende og relevante spørgsmål omkring
egne projekter.
Undervisere:
Mia Fuglsang Holm, spillestedsleder, Radar
Evrim Citirikkaya, Det turkise telt
Albert F. Helmig, Aarhus Volume
Heidi Schack Nannberg, Spark Festival
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Live Talent holdet 2018
Holdet bestod af 20 unge fra hele landet, fra
vidt forskellige baggrunde og musikmiljøer,
med blandede arrangørerfaringer. Nogle havde
stiftet bekendtskab med musikbranchen eller
været involveret i at afvikle koncerter tidligere,
andre var nye og på vej i branchen.

Andreas Späth Hartmann

Jonas Hald

Benjamin Lykkehus

Emma Schack Nielsen

Rikke Knak Jacobsen

Sofie Holst Hansen

Shayi Addean

Anders Batting Milling

Maja Juul Hansen

Camilla Markvardsen

Michelle Demant

Ray Kaae Adams

Anne Joconde

Mathilde Iversen Krogh

August Harry Sørinus

Magnus Bonde

Maria Nøhr Wiuff

Anna Meldgaard

Jonas Lundquist

Lars Danai Paludan

26

Evaluering og læringspunkter
Live Talent programmet var inddelt i 6 kursus
gange. For at få feedback på indholdet og en
mere detaljeret oplevelse af forløbet, bad vi
derfor deltagere om at give en umiddelbar vur
dering af de enkelte kursusgange.
Evalueringen viste blandt andet:
→→ Generel stor tilfredshed med forløbet blandt
deltagerne

Diversitet i musikbranchen og Live Talent 2018

Læringer fra kurset
For at få et indblik i deltagernes læring, bad vi
dem om at liste de primære læringspunkter fra
de enkelte kursusgange. I det følgende kigger vi
på deltagernes oplevelse af kursusforløbet.
Fra første kursusgang, som var en introduktion
til livemusikbranchen, fik deltagerne et indblik i
det samspil, der pågår mellem de mange aktø
rer med interesser i og omkring en musikkoncert
eller -festival.

→→ Opmærksomhed på mangfoldighed
→→ Gode netværksmuligheder
I det følgende gennemgås et udvalg af delta
gernes udsagn fra evalueringen.
Forventninger til kurset
Udsagnene i evalueringen viste, at forventnin
gerne blandt deltagerne generelt var meget
høje til forløbet. Nogle nævner, at de forventede
at finde inspiration og få gode værktøjer gen
nem forløbet samt et relevant indblik i og erfa
ringer fra branchen, mens andre lægger vægt
på kontakt- og netværksmulighederne.
På spørgsmålet “Hvad var din forventninger til
kursusforløbet?” har en deltager blandt andet
svaret følgende:

“Jeg forventede at møde en
masse andre unge mennesker med
samme passion for musik som jeg
selv, samt lære en masse som kan
bruges på min videre færd mod en
drøm om at arbejde mere i denne
branche.”

“[Jeg] Lærte bl.a. hvor meget
myndigheder betyder for
musiklandskabet. Derudover fik vi
indblik i fonde, genreorganisation,
foreninger, virksomheder mm.”
På anden kursusgang var deltagerne på festi
valbesøg, på Tønder festival, For deltagerne
gav kursusgangen et indblik i arbejdet med at
skabe atmosfære, og en forståelse for at der
er en stærk sammenhæng imellem arrange
mentets indhold, profil og udtryk. En deltager
udtrykte således, at:

“Her fik vi med egne øjne set
kompositionen og opbygningen af
en festival. Det var inspirerende,
hvordan festivalen lagde en masse
energi i arbejde, som ikke var
musik, men atmosfære, sikkerhed
[og] inddragelse af lokalområdet.”
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En anden mente at have fået en “Større for
ståelse for events og festivalers vilkår udenfor
hovedstadsområdet.”
På tredje kursusgang, Musikprogram og festival
format, lærte deltagerne om bookingprocessen
og de samarbejdsmuligheder, der findes.
En deltager har således fået indblik i:
“Hvordan promotor og venues samarbejder for
at få den bedste aftale i hus. Så fik vi også et
indblik i, hvordan man starter en festival op fra
bunden og får den til at vokse med tiden.”
Det har også givet inspiration til egne projekter:
“Bookingprocessen. Gav en god struktur for
hvordan man booker kunstnere, og er blevet
anvendt efterfølgende til egne projekter.”
På fjerde kursusgang om økonomistyring og
partnerskaber gav deltagerne gode input og fik
værktøjer til budgetplanlægning og opfølgning
som en helt central del af det at drive og udvikle
events. En Live Talent deltager siger således i
evalueringen:

Kap. 4 Live Talent

“Jeg sidder midt i at lave budget
til min egen lille festival. Det har
jeg aldrig gjort før, og dermed
står jeg meget på bar bund. Lige
præcis denne kursusgang har
været enormt relevant i forhold
til at være i stand til at lave
sådan et budget. Derudover er
partnerskaberne også en meget
væsentlig del af at lave større
arrangementer. Generelt vildt
informativt og meget relevant.”
På femte kursusgang, Fra arrangørnetværk til
større organisation, havde Live Talent besøg
fra tre lokale unge vækstlagsarrangører, der
fortalte om kulturelt entreprenørskab herunder
myndighedskontakt, frivillighed samt forenings
struktur. For deltagerne gav kursusgangen et
indblik i de organisatoriske fordele f.eks at få et
CVR-nummer og inspirerede generelt til sam
menhold og iværksætterånd.

“Kæmpe inspiration at møde unge
mennesker, der har så meget blod
på tanden. Learning by doing.”
“Besøg fra Aarhus Volume, Spark Festival og Det
Turkise Telt. Lærte hvordan man kan udvide fra
lille projekt til større organisation. Blev inspireret
af iværksætterånden.”
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“Helt klart den bedste gang! Fandt virkelig bare
ud af man skal hoppe ud i det, og gav en masse
blod på tanden.”
På sidste kursusgang, blev der samlet op på
forløbet og planlagt fremad med projektstyring.
For deltagerne gav kurset viden om proces- og
projektstyring, samt input til hvordan man gør
ide til virkelighed fremadrettet.

“Fik snakket om nye projekter
vi kan arbejde videre med samt
oplæg omkring ledelsesstruktur,
og hvordan man kan konkretisere
og gøre den gode idé til
virkelighed.”
Mangfoldighed, diversitet og
netværksmuligheder
En central del af kursusforløbet, var at delta
gerne oplevede en refleksion ift. mangfoldighed
og diversitet i musikbranchen, og at de fik udvi
det deres netværk. Vi har derfor i evalueringen
spurgt til deres oplevelse med mangfoldighed
og diversitet gennem kursusforløbet samt hvor
dan de har oplevet deres mulighed for at få et
godt netværk i branchen.
På spørgsmålet “Hvad betyder mangfoldighed
og diversitet for dig?” lød nogle af svarene:
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“At man er åben overfor folk og
behandler andre mennesker
lige uanset køn, hudfarve osv.
Diversitet er for mig i højere grad
også hvordan man skal bruge
kvalifikationer fra både mænd
og kvinder så man kan ramme en
bred målgruppe.”
“Ingen skal vælges fra. Hverken på grund af køn,
hudfarve eller religion. Dog vil jeg til hver en tid
vælge den “bedste løsning”, når jeg i fremtiden
vil booke kunstnere. Altså jeg vil ikke fravælge
kvalitet fremfor at lave en skarp 50/50 fordeling
af mænd og kvinder.”
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“Det var italesat allerede fra
ansøgningsforløbet. Som hvid
heteroseksuel mand, var der
dog heldigvis også plads til mig.
Men diversitet handler heldigvis
også om at møde organisationer
og mennesker, som gør tingene
forskelligt. Og det har kurset i høj
grad tilbudt.”
Deltagerne blev også spurgt om, hvilken betyd
ning de tillægger mangfoldighed og diversitet
for deres videre arbejde eller projekter, de vil
være involveret i fremadrettet?
Her svarede de følgende:

“Det betyder plads til alle. Plads til forskellige
meninger og forskellige kulturer. Generelt bare
et sted hvor forskellige mennesker trives.”
For mange deltagere er det tydeligt, at fokus
på diversitet og mangfoldighed har haft stor
betydning for dem og er noget, som de vil tage
med fremadrettet. 92 pct. af deltagerne sva
rede således ja til, at mangfoldighed og diver
sitet spillede en væsentlig rolle igennem kurset.
Deltagerne uddybede yderligere:
“For det første var deltagerne på kurset en
meget lige kønsfordeling. Derudover var der
mange forskellige holdninger til mangfoldighed
og diversitet, og problemstillingen blev ofte sat
i debat.”

“Det vil klart spille en rolle. Jeg
tror, at størstedelen af Live Talentholdet brænder for at ruske lidt i
musikbranchen, og hvordan den
pt. er skruet sammen.”
“Det er ikke noget jeg ud af til vil lægge et
fokus på, men det er altid noget jeg har i
baghovedet.”
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Netværksmuligheder
Ud over faglig læring og sparring, var det også
en central del af kursusforløbet, at deltagerne
oplevede en udvikling i deres netværksmulig
heder. Derfor har vi i evalueringen spurgt ind
til dette.
På spørgsmålet “Hvordan oplevede du netvær
ket og fællesskabet med de øvrige deltagere?”
har deltagerne givet følgende tilbagemelding:
“Rigtig godt! Jeg kom for at blive inspireret, og
det var i høj grad de andre der bidrog til dette”
“Man blev mødt enormt meget i øjenhøjde. På
trods af, at jeg er næsten 10 år yngre end den
ældste, og vi dermed er fuldstændig forskellige
steder i livet. Jeg ser også hele gruppen som
værende mulige samarbejds- partnere til kom
mende projekter.”

“Det var fedt at opleve interessen
for at arbejde sammen og få ideer
til nye projekter.”
Således oplevede de adspurgte deltagere, at
forløbet gav gode muligheder for netværks
dannelse og for at fortsætte med nye projek
ter sammen, efter at Live Talent forløbet var
afsluttet.
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Kap. 5

Advisory board

“Det er vigtigt at have
fokus på musikken i det
regionale og den lokale
rekruttering af unge
talenter.”
– Kirstine Uhrbrand, Tønder festival

I forbindelse med indsatsen nedsatte vi et advi
sory board bestående af kvalificerede personer
fra forskellige dele af musik- og kulturbranchen.
Advisory boardet bestod af:
→→ Cecilie Nørgaard, direktør Mangfold
→→ Piet Breinholm, spillestedsleder, Alice CPH
→→ Kirstine Uhrbrand, direktør Tønder Festival
→→ Alvaro Urquizu, booker, ICO Concerts
Boardet har fungeret som en rådgivende
instans og har bidraget til at kvalificere Dansk
Lives indsats gennem videndeling, diskussion
og udvikling af konkrete, anvendelige værktøjer.
Med hver sin faglighed, har det alsidige board
sikret at indsatsen var på rette spor og sørget
for, at vi kom rundt om de fire mangfoldigheds
kriterier: unge, køn, etnicitet og geografi. Samti
digt, har de fungeret som ambassadører i deres
respektive netværk.

“Ændringer sker ikke
fra den ene dag til den
anden – det er et længere
træk. Og det behøver
ikke være sejt. At have
et fokus på diversiteten i
alle henseender og ændre
vaner og tilgang, er en
god start.”
– Piet Breinholm, Alice CPH

“Det er vigtigt at sætte
fokus på de ubevidste bias,
som alle mennesker har.”
– Cecilie Nørgaard, Mangfold

”Alle de nye, fede artister
er unge kvinder, der sker
så meget lige nu.”
– Alvaro Urquizu, ICO Concerts
Udover faglig og professionel sparring på hele
indsatsen og i forhold til udvikling af Live Talent
forløbet, besluttede vi tidligt i processen sam
men med boardet, at indsatsten skulle afslut
tes med et konkret redskab til at arbejde med
mangfoldighed. Det blev til de ”Syv anbefalin
ger for at arbejde med mangfoldighed i musik
branchen”, som kan findes i næste kapitel.

Kap. 5 Advisory board

→
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Kap 6.

Syv anbefalinger til
en mere mangfoldig
musikbranche
Hvordan kan man arbejde med mangfoldighed i sin orga
nisation, på sit spillested, festival eller i sin virksomhed? Det
giver vi med de syv anbefalinger et konkret bud på.
Livemusikbranchen er under konstant udvikling, og et vig
tigt aspekt af denne udvikling er at kunne rekruttere og
fastholde talenter fra den bredest mulige talentmasse.
En god og konstruktiv indsats bør have fokus på alsidighed
i hele organisationen – fra ledelse til frivillige, blandt arran
gører og artister og i forskellige funktioner. Musikbranchens
output ved at arbejde med mangfoldighed fra gulv til loft er
at få forskellige perspektiver og alsidigt potentiale i spil, for
på den måde at sikre, at branchen spejler samfundet og at
de bedste kræfter kommer til.
Derfor har Dansk Live, som en del af diversitets- og talent
udviklingsarbejdet, formuleret syv anbefalinger til, hvordan
man kan arbejde med mangfoldighed i musikbranchen. Det
er et sæt konkrete redskaber, i hvilke man kan finde inspi
ration til at implementere mangfoldighedsstrategier i sin
organisation.

1.
Gør mangfoldighed til
en topprioritet
Hav opmærksomhed på at skabe mangfol
dighed i hele organisationen. Fra ledelse til
bestyrelse, booking, teknik, frivillige – på og
bag scenen og blandt publikum. Prioritér at
udarbejde en mangfoldighedsstrategi for jeres
arbejdsplads. Lav evt. årlige strategier, som kan
evalueres og forbedres løbende.

En mangfoldighedsstrategi kan inkludere
forskellige led i organisationen. Det kan for
eksempel være en strategi for at få en ligelig
fordeling af køn i bestyrelsen, eller det kan være
et mål om at præsentere et alsidigt musikprogram. Det kan også være en strategi for at nå
et diverst og/eller ungt publikum eller få flere
kvindelige lydteknikere.

2.
Ledelsen skal bakke op
Reelle forandringer i en organisation sker kun,
hvis ledelsen bakker op. Initiativ kan komme
fra alle steder i organisationen, men kulturæn
dringer tager tid, og kan møde udfordringer og
modstand undervejs. Derfor er det afgørende at
ledelsen bakker op. Opsæt skalérbare mål og
delmål, fejr successer og vær ikke bange for at
sige, vi prøvede, men det lykkedes ikke, og hvor
dan kan vi gøre det bedre næste gang.

Ledelsen skal involveres i at arbejde med målsætninger og organisere arbejdet. Og være forberedt på udfordringer og eventuel modstand.
Et delmål kan være, at man ønsker at have 10
% flere med anden etnisk baggrund end dansk
bag scenen, det kan flere kvinder på scenen
eller det kan være en mere alsidig fordeling af
alder og geografi i bestyrelsen næste år.

→
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3.
Tænk mangfoldighed
ind i talentudvikling
Mangfoldighed skal tænkes ind i den tidlige
fase af rekruttering af fremtidens medarbej
dere og frivillige. Vær særligt opmærksom
på fordomme og forventninger i sproget og
kommunikér direkte, at I vil sammensætte en
mangfoldig arbejdsplads. Gør plads i organisa
tionen til at bakke forskelligartede talenter og
nye musikmiljøer op.

Reflektér over jeres musikprogram og registrér fx
ved at se tilbage på, hvilke artister I har booket
det seneste år. Hvordan så fordelingen ud i for
hold til køn, alder, etnicitet og geografi? Regi
strer og sæt nye mål. Konkrete målsætninger
er et godt værktøj til at skabe forandring. Tving
også jer selv til at tænke anderledes og til at
have et nysgerrigt perspektiv på bookinger.
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5.
Lav særskilte talentindsatser, som støtter og
bakker op om forskellige unge og nye initiativer. Vær tydelige om, at I går ind for at være en
mangfoldig arbejdsplads i rekruttering af nye
medarbejdere. Skriv for eksempel i et stillingsopslag: “Vi ønsker at afspejle samfundet, og
vil have en retvisende repræsentation af køn,
alder, geografi og etnicitet i vores organisation. Vi opfordrer alle til at ansøge og ansætter
derefter”.

4.
Vær opsøgende i jeres
musikprogram
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Eksperimentèr og debatèr
Forandringer være vanskelige og nye tilgange
skal modnes i organisationen: Hvordan skal vi
foretage den kulturforandring – hvad passer
til vores organisation? Debatér og diskutér og
fortæl gerne hinanden og andre, hvordan I
arbejder med udviklingen for mere mangfol
dighed på jeres sted. I kan også lave interne
workshops og debat i jeres organisation. Her
kan man invitere folk udefra til at give input.

Eksperimentér med musikprogram eller blandt
medarbejdere – prøv ting af og fortæl de gode
historier (-og de dårlige) til gensidig inspiration. Det kan fx være ved at lave aftaler med
flere spillesteder i regionen om at booke og
promovere artister sammen. På den måde kan
det være lettere at få mindre kendte artister på
turné og præsentere et alsidigt musikprogram.

6.
Vær opsøgende i forhold til jeres musikprogram
og spørg evt. kolleger eller agenter til råds, hvis I
ønsker at tilføre jeres program nyt, men ikke har
kendskab eller ressourcer til at finde ny musik.
Vær nysgerrige og søg også inspiration internationalt. Lav samarbejder på tværs med f.eks.
udenlandske spillesteder og festivaler.

Gør formidling inkluderende
Det er afgørende med god kommunikation i
en forandringsproces. Skab derfor en åben og
gennemsigtig kultur og reflektér over om jeres
kommunikation er inkluderende, både sprog
ligt og visuelt. Vis, at jeres sted er (eller gerne
vil være) mangfoldigt – det kan fx være ved at
medtænke inkluderende sprogbrug i formidling
om hele organisationen, i tekster på hjemme
sider, til frivillige mm. Det kan også være ved at
invitere unge ind i programlægning, kuratering,
teknik mm.

Hav billeder på jeres hjemmeside, sociale
medier mv. som viser forskellige køn, alder og
etniciteter. Det vil virke appellerende for flere
og sende et signal om en åben kultur, hvor
også nye segmenter kan opleve sig inviteret
ind i huset.

→
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7.
Kast jer ud i det, der er frihed
i tilgangen
Der findes ikke en facitliste til at arbejde med
diversitet og mangfoldighed. Ethvert spille
sted, festival, organisation eller virksomhed må
derfor tage initiativer på den måde, der passer
dem bedst. At have bevidsthed om egen prak
sis og udfordringer samt konkrete målsætnin
ger om at skabe forandring til en mere mang
foldig organisation vil flytte meget. Rom blev
ikke bygget på én dag.

Mangfoldighed handler ikke om ensliggørelse
– tværtimod handler det om at skabe plads til
forskellighed. Det handler heller ikke om rigide
handleplaner, men om motiverende mangfoldighedsstrategier, der hjælper til at tænke
anderledes og understøtte, at hele den mangfoldige talentmasse kommer til.
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Kap. 7

Opsummering og
det videre arbejde
I et år har vi arbejdet med indsatsen for diversi
tet i musikbranchen og live talent, som er doku
menteret i nærværende publikation. Med det
arbejde har vi taget de første seriøse skridt mod
en mere mangfoldig livemusikbranche.
Dialogmøderne har understøttet debat, vidende
ling og udveksling af nye idéer, og har samtidig
givet en større indsigt i, hvorfor det kniber med
mangfoldigheden nogle steder. Vi lærte blandt
andet, at branchen kan understøtte talent- og
diversitetsudvikling, som i høj grad hænger sam
men med mangfoldighed i genrer, ved at imøde
komme nye idéer og nye musikmiljøer
Ved advisory boardets kyndige vejledning, har vi
udarbejdet Syv anbefalinger, som alle i musik
branchen kan benytte. Man kan for eksempel
arbejde med en mangfoldighedsstrategi og
nedsætte konkrete mål eller tage fat på én af
anbefalingerne og implementere den i orga
nisationen. Som vi skriver i anbefalingerne ”at
have bevidsthed om egen praksis og udfordrin
ger samt konkrete målsætninger om at skabe
forandring til en mere mangfoldig organisation
vil flytte meget.”
Med Live Talent forløbet bidrager vi til at en
gruppe nye, mangfoldige arrangører er på vej
ud i branchen med et godt netværk i ryggen og
en særlig indgang til musikbranchen.

Det var en overordnet ambition i indsatsen at
sætte mangfoldighed på agendaen i musik
branchen. Ved indsatsens afslutning i december
2018, fylder netop denne dagsorden i den grad
i mediebilledet såvel som i hele musikbranchen.
I arbejdet med indsatsen har vi også oplevet en
øget interesse for diversitet og mangfoldighed
blandt livemusikkens aktører.
På flere områder oplever Dansk Live i øjeblik
ket, at diversitetsagendaen har momentum.
En række nye initiativer arbejder for at sætte
fokus på flere kvinder i musikbranchen (fx Hunsolo, Girls Are Awesome, She Can Play m.fl.). Vi
oplever ligeledes at, vores arbejde med diver
sitet får stor opmærksomhed fra organisatio
ner, aktører og medier. Ligesom der er sket en
opblomstring i initiativer som arbejder for en
mere alsidig branche.
Et eksempel blandt livearrangører er ét af Dansk
Lives medlemmer, spillestedet Forbrændingen
som under stor debat og mediebevågenhed
har initieret et forsøg med udelukkende kvinde
lige musikere på programmet i 2019. Senest har
et andet Dansk Live medlem, Tønder Festival,
annonceret at de har signet op til det inter
nationale initiativ, Keychange, hvis agenda er
et line-up på 50/50 % mandlige og kvindelige
artister i 2022.

Der er generelt blevet debatteret, afholdt et
væld af workshops og paneldebatter i bran
chesammenhænge og medierne har i den grad
fulgt trop.
Det næste skridt bliver at få alle led i musik
branchen til at engagere sig. Fra topledelse
til vækstlag. Med de syv anbefalinger kommer
Dansk Live med konkrete bud på, hvordan man
kan få gang i den proces.
Vi ved at kulturforandringer tager tid, men vi
kan finde inspiration ved at dele viden og gode
erfaringer indbyrdes i branchen, og ved at se på
vores internationale kolleger. Vi skal inddrage de
unge og de nye musikmiljøer – den kommende
musikbranche, og vi skal løfte blikket for al den
musik, der laves derude.
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TAK!

Indsatsen er blevet til og eksekveret med
mange personers hjælp. Derfor skal der herfra
lyde en kæmpestor tak til en masse parter i uvil
kårlig rækkefølge: Tak til Tuborgfondet herunder
Audrey Townsend samt hele Tuborgfondets
sekretariat og bestyrelse for god opbakning,
støtte og sparring. Uden fondet var indsatsen
ikke blevet til noget.
Tak til Jakob Brixvold og Lyra Lauge for god
sparring i den indledende fase og udvikling af
indsatsen. En lang række undervisere har bidra
get med gode indput og undervisning på Live
Talent holdet, tak til alle dem og tak til studen
termedhjælp Alexander Rastén og workshopan
svarlig Mai Young Øvlisen.
Også en stor tak til de steder vi har besøgt, som
har taget godt i mod os og udvist stor generø
sitet; Tønder Festival, Klaverfabrikken, Radar og
tak til de unge arrangører fra Aarhus Volume,
Spark og Det Turkise Telt.
Og tak til vores mange ansøgere og det gode
talent hold! Der er en række friske, unge talenter
på vej ud i den danske musikbranche!

En stor tak til det fantastiske advisory board som
har lagt energi og interesse i at skubbe indsat
sen frem og har bidraget til de syv anbefalinger;
Cecilie Nørgaard/ Mangfold, Piet Breinholm/
spillestedet Alice CPH, Kirstine Urhbrand/Tøn
der festival og Alvaro Urquizu/ICO Concerts.
Tak til Jacob Birch og Finn Wergel Dahlgren og
hele Spine Studio for flot layout, opsætning af
rapport og generel tålmodighed.
Derudover tak til alle deltagere, publikum og
personer som har stillet op til dialogmøder og
snak, og givet os feedback og input til det videre
arbejde.
Lad os sammen bidrage til fremtidens mangfol
dige musikbranche!
På vegne af Dansk Live,
Maren Astrup, kommunikations- og souscehf
i Dansk Live.

