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Årsberetning
2021 blev endnu et år præget af pandemi og nedlukninger. Året starter med lukkede koncertsale, restriktioner og et enormt arbejde med at søge de rette hjælpepakker. Danmark åbner først delvist fra 1. marts,
men kulturlivet må vente. Med indførelse af coronapas, sektionering, arealkrav og et loft over forsamlinger
åbner koncertsalene 6. maj, og kort før sæsonen slutter kan vi igen byder publikum indenfor. 14. august
ophæves afstands- og arealkrav og fra 10. september anses COVID-19 ikke længere for at være en
samfundskritisk sygdom - alle restriktioner ophæves. Fornøjelsen er dog kort og allerede i november
indføres restriktioner på ny. Året slutter, som det startede, med tomme stole og ingen publikummer.
Fokus for DEOOs arbejde under nedlukningerne er på at sikre, at orkestrenes og ensemblernes interesser
ikke bliver glemt i de politiske forhandlinger om hjælpepakker, restriktioner og genåbning. Det lykkes efter
pres fra DEOO at få indført en sektionering, der ikke tæller musikerne på scenen med og gør det muligt for
de store koncertsale at huse flere publikummer. Under talrige møder og via et hav af mails i regi af
Kulturministeriets sektorpartnerskaber får DEOO markeret uhensigtsmæssigheder overfor myndighederne,
præciseret uklarheder og formidlet nye tiltag og restriktioner videre til medlemmerne - ofte med kort varsel.
Endnu et år bærer præg af, at grænserne er lukkede og turnévirksomhed i udlandet må tænkes kreativt
eller helt aflyses. DEOOs interne netværksmøde må også gentænkes og et nyt koncept ser dagens lys
med online ‘Fyraftensmøder’, hvor medlemmerne orienteres om vigtige emner og hvor bl.a. folketingspolitikere inviteres ind til drøftelser om musikbranchen.
Nedlukningerne og det benhårde fodarbejde under coronapandemien kræver at få ministerierne til at forstå
vores branche og kulturbranchen generelt, og åbenbarer behovet for øget samarbejde kulturorganisationerne på tværs. DEOO arbejder tæt sammen med Dansk Teater, hvor en medarbejder bl.a. deles, hvilket
skaber synergi og fælles fodslag i arbejdet for, at kulturen ikke overses i restriktions- og hjælpepakkejunglen. De mere uformelle sparrings- og koordineringsmøder mellem de seks kulturorganisationer DEOO,
Dansk Teater, Dansk Live, Danmarks Biblioteksforening, Organisationen Danske Museer og Danske
Koncert- og Kulturhuse fortsætter og munder blandt andet ud i et fælles brev via pressen til statsministeren
omkring de manglende planer for genåbning af kulturlivet. Statsministeren kvitterer for henvendelsen og
lover, at kulturlivet vil blive en del af genåbningsplanerne.
Ved DEOOs ordinære generalforsamling 2021 beslutter generalforsamlingen, at DEOO skal undersøge
mulighederne for et tættere samarbejde med Dansk Teater. Muligheden for tættere partnerskab lander som
den bedste løsning på at formalisere samarbejdet mellem de seks ovennævnte kulturorganisationer
yderligere. Og i september 2021 dannes alliancen Dansk Kulturliv bestående af netop disse seks
organisationer. Målet er at skabe bedre rammer for kulturbranchen i Danmark, så flere kan opleve og
deltage i kulturlivet (se mere under ‘Indsatser og projekter’).
Dansk Kulturliv er herefter, gennem nedlukninger, genåbninger og talrige corona-forhandlinger om de
rammemæssige vilkår en ny repræsentant for kulturlivets fælles interesser. Alliancens partnere sikrer forud
for dannelsen af Dansk Kulturliv bl.a. i sommeren etablering og udvikling af Kulturens og Idrættens Innovationshub til at understøtte udvikling og evaluering af smarte nye løsninger, formater og koncepter i kulturog idrætslivet. Innovationshub’et afholder bl.a. Branchemødet ‘Fremtidens Kulturliv’ i december 2021.

Tak til den afgående formand

2021 bliver også året, hvor vi får en ny bestyrelsesledelse i DEOO. Eyvind Vesselbo takker af som
formand efter fire gode år, hvor han har lagt et solidt fundament for DEOOs videre politiske arbejde.
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Eyvinds betydelige politiske netværk og store engagement i musiklivets ve og vel - især blandt børn og
unge - har haft afgørende indflydelse på, at DEOO i dag er på det landspolitiske landkort. Eyvind har med
sit vindende væsen, sin viden og indsigt været lige den kapacitet, DEOO havde brug for i sine indledende
år. Her skal lyde endnu en stor tak til Eyvind for den vigtige indsats, han har ydet for DEOO.
Også en stor tak til Katrine Ganer Skaug for hendes gode, vigtige og engagerede arbejde i DEOOs bestyrelse helt fra organisationens spæde start. Katrine har i dag byttet jobbet som orkesterchef hos Copenhagen
Phil - hele Sjællands Symfoniorkester ud med stillingen som koncerthuschef i Helsingborg Konserthus.
Efter den afgående formand tiltræder Finn Schumacker - med titlen bestyrelsesleder, da han i oktober indsuppleres i bestyrelsen. Finn danner sammen med vicebestyrelsesleder Else Torp nu bestyrelsesledelsen i
DEOO (se også afsnittet ‘DEOOs bestyrelse’).

DEOO i debatten

Foruden coronadagsordenen centerer DEOOs politiske arbejde sig om musiklivets interesser generelt.
DEOO arbejder i de politiske korridorer og sammen med relevante samarbejdspartnere på at få Kulturens
Analyseinstitut på finansloven 2022. Det lykkes, og hos DEOO forventer vi, at mere og bedre kulturdata vil
give bedre grundlag for de politiske beslutninger - til glæde for både publikum, udøvende musikere og hele
samfundet.
DEOOs arbejde for at udbrede feltet for og sikre midler på finansloven til publikumsudviklingscentret
Applaus er også en succes, der er værd at fremhæve. Applaus skal nu også dække vores område, og
samarbejdet herom er tæt og frugtbart.
DEOO starter debatten i Politiken om bevarelsen af P8 Jazz, der står til at miste sin bevilling ved årsskiftet.
En politisk aftale forhindrer dog heldigvis en lukning af radiokanalen. DEOO sætter også spot på den
dalende musikfaglighed i folkeskolen, på lærer- og pædagoguddannelserne med et fælles debatindlæg
med Skolelederforeningen, DMK og Levende Musik i Skolen. Arbejdet med at holde fokus på denne
agenda fortsætter i de kommende år.
Musikundervisning af høj kvalitet er også et fokusområde for DEOOs samarbejde med Levende Musik i
Skolen (LMS) i projektet ‘Koncertløftet’. Her er visionen, at alle skoleelever i Danmark skal møde den
professionelle musik ved skolekoncerter årligt (se mere under Indsatser og Projekter). Samarbejdet munder
ud i en delt medarbejder, der fra 2022 bl.a. skal virke som sparringspartner på undervisningsmateriale for
børn- og ungeproducenterne hos DEOOs medlemmer. Musikundervisningsplatformen DEOO Charanga
bliver også udbygget med en stor kommunikationsindsats, deltagelse på Læringsfestivalen 2021 og ved
øget samarbejde med relevante partnere om nyt undervisningsmateriale.
I 2021 er pilotmodellen til Danmarks digitale koncertsal også færdig, og projektet må siges at have været
en succes. Næste skridt bliver at undersøge mulighederne for at gøre en digital koncertsal økonomisk
bæredygtig. Der bliver også taget skridt i retningen af et større europæisk publikumsudviklingsprojekt i regi
af Creative Europe. Det indledende arbejde med at afsøge partnere og påbegynde det omfattende arbejde
med EU-ansøgningen er i gang. Projektansøgningen ventes at blive sendt i foråret 2022.
DEOO deltager også i særlige, relevante netværk, konferencer og møder. I foråret 2021 er det værd at
fremhæve Kunst og Kultur i Balance, hvor flere af DEOOs medlemmer samt DEOOs sekretariat deltog i et
læringsforløb. Initiativet er en reaktion på debatten om sexisme og magtmisbrug i kunst- og kulturbranchen.
I efteråret deltager DEOO’s sekretariat i den europæiske scenekunstorganisation, PEARLE*’s halvårlige
konference i Luzern, Schweiz. Konferencen centrerer sig - foruden de europæiske coronaerfaringer - om
bæredygtighed i branchen, arbejdsretslige emner, og DEOO præsenterer sit Creative Europe-projekt pitch
og får i den forbindelse flere europæiske partnere med ombord.

2021 bliver også året, hvor flere af landsdelsorkestrenes forhandlingsaftale med KL omkring overenskomstforhandlingerne ophører. Fra 1. januar 2022 vil det være Dansk Erhverv, der forhandler på vegne af fire af
de fem landsdelsorkestre. Aarhus Symfoniorkester, der er kommunalt ejet, vil fortsat forhandle via KL.
Året slutter desværre, som det starter med koncertsale, der er lukkede for offentligheden, da endnu en
pandemibølge ruller ind over landet. Året hos DEOO slutter dog noget mere festligt af, da Augustinus
Fonden bevilliger deres hidtil største bidrag til et videns- og udviklingsprojekt på 4,2 mio. Kr. Projektet får
navnet Tutti - musikken tættere på publikum og er tredje fase af publikumsudviklingsprojektet, der blev
startet i 2019 for 10 af DEOOs medlemmer (se mere under ‘Indsatser og projekter’).

Foto: Matthai Leland - Copenhagen Phil - hele Sjællands Symfoniorkester, Afgørende Øjeblikke

DEOOs bestyrelse
DEOOs bestyrelse arbejder for at sikre varetagelsen af medlemmernes ønsker bedst muligt. Bestyrelsen
udsteder retningen for al arbejde i organisationen og mødes cirka hver anden måned - i løbet af 2021 både
på skærmen grundet coronasituationen samt ved hybridmøder.
Der er i 2021 sket ændringer i bestyrelsens sammensætning. Katrine Ganer Skaug trådte ud af DEOOs
bestyrelse primo august. Jf. vedtægterne (§7 stk. 5) 1. suppleant Maj Kullberg blev derfor en del af bestyrelsen for valgperioden 2020-2022. Efter fire gode år som formand valgte Eyvind Vesselbo at trække sig fra
posten i oktober 2021. Eyvind Vesselbo har været en vigtig og meget værdsat drivkraft i at sætte DEOO
på det politiske landkort i organisationens første år. Ikke blot på Christiansborg, men også rundt i landet,
hvor han blandt andet har været dybt engageret i DEOOs arbejde med at få kvalitetsmusik ud til alle børn
og unge. På posten som bestyrelsesleder er Finn Schumacker indsuppleret d. 29. september (konstituteret
som bestyrelsesleder d. 6. oktober) og ved konstituering af bestyrelsen vælges Else Torp til vicebestyrelsesleder. Endelig besluttede bestyrelsen i december 2021 at indsupplere Jeppe Uggerhøj i bestyrelsen
for endnu et år.1
Jf. vedtægternes §7, stk. 6, der fastslår, at ”bestyrelsen kan indsupplere op til 2 eksterne personlige medlemmer for ét år ad gangen. Indsupplerede medlemmer har stemmeret på lige fod med valgte medlemmer af bestyrelsen.”
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Bestyrelsens sammensætning ved udgangen af 2021 er således:
•
•
•
•
•
•
•

Finn Schumacker, bestyrelsesleder (indsuppleret for 1 år pr. 29. september 2021)
Else Torp, vicebestyrelsesleder, Theatre of Voices (valgt i perioden 2021-2023)
Eric Enstrøm, kasserer, Den Kongelige Livgardes Musikkorps (valgt i perioden 2021-2023)
Maj Kullberg, Ensemble Storstrøm (valgt i perioden 2020-2022)
David Riddell, Aarhus Sommeropera (valgt i perioden 2021-2023)
Adam Stadnicki, Det Kongelige Teater og kapel (valgt i perioden 2020-2022)
Jeppe Uggerhøj, Aarhus Musikhus (indsuppleret for 1 år pr. 1. januar 2022)

Suppleant til bestyrelsen:
•

Gabriella Bergman, Esbjerg Ensemble (valgt i perioden 2021-2022)

Økonomi
DEOO havde i 2021 en omsætning på kr. 2.333.545 og et realiseret underskud på kr. 16.283. Primo 2021
var egenkapitalen negativ med kr. 113.465 som tillagt årets resultat resulterer i en positiv egenkapital ultimo
2021 på kr. 97.182.
Organisationen er overvejende medlemsfinansieret suppleret med deltagerbetalinger ved konferencer og
kurser. Ud over arbejdet med DEOO Charanga er alle øvrige projekter relateret til DEOOs arbejde placeret
i produktionsselskabet DEOO Produktion ApS.

Sekretariat og organisation
DEOOs sekretariat findes fortsat på 2. sal på Vartov, centralt i København, hos Musik & Ungdoms
kontorfællesskab. Her deles kontor med bl.a. Musik og Ungdom, Organisationen Rytmiske Amatørmusikere, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd og Danske Orkesterdirigenter. Flere andre relevante
samarbejdspartnere har til huse på Vartov, herunder dele af alliancen Dansk Kulturliv; Dansk Teater, Organisationen Danske Museer, Danmarks Biblioteksforening, Dansk Kulturlivs sekretariat og herudover bl.a.
Applaus, RasmussenNordic, Udviklingsplatformen for Scenekunst, Grundtvigs Forum, Danske Musik- og
Kulturskoler, Dansk Kulturinstitut, Folkekirkens Ungdomskor.
I 2021 bestod sekretariatet udover direktøren af en kommunikationsmedarbejder/projektleder på 37 timer
ugentligt. Indtil 15. december 2021 blev 7 af medarbejderens timer blev købt af Dansk Teater, herefter grundet midler til publikumsudviklingsprojektet ‘Tutti - musikken tættere på publikum’ - blev opgaveporteføljen udvidet og en fuldtidsansættelse udelukkende hos DEOO blev mulig.
Dele af DEOOs sekretariat drives af projektmidler fra DEOO Charanga (frem til 31. juli 2023) og ‘Tutti musikken tættere på publikum’ (frem til 30. juni 2025).
Til DEOOs projektarbejde i 2021 har enkelte konsulenter været tilknyttet. En konsulent har været tilknyttet
DEOO Charanga i forbindelse strategisk markedsføring og Læringsfestivalen 2021.
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DEOO i pressen 2021
Hjælpepakker til freelancere:
27. januar 2021:
• Politiken: Koncerten blev aflyst med en uges varsel. Og Frederikke får ikke en krone
Udfordringer med aktivitetspuljen:
23. februar 2021:
• Kulturmonitor: Samlet kulturliv råber politikerne op om juridisk tvist - håbet er at afværge en
katastrofe
Åbet brev til statsministeren:
10. marts 2021 (udpluk):
• Jyllandsposten: Kulturlivet forlanger i et åbent brev til statsministeren en plan for genåbning af
koncerthuse, teatre, museer og biblioteker
• Berlingske: 500 kulturinstitutioner råber Mette Frederiksen op i åbent brev. Læs hele brevet her
• Kulturmonitor: Organisationer bag mere end 500 kulturinstitutioner sender åbent brev til
statsministeren: Vi har brug for en plan
• Politiken: De har fået nok: 500 danske kulturinstitutioner går nu direkte til statsministeren
• DR.dk: Dansk kulturliv går sammen i nødråb til statsministeren: Vi har brug for en plan
• Altinget: 500 kulturinstitutioner i fælles appel til Mette Frederiksen: Vi har brug for lys for enden af
tunnelen
12. marts 2021:
• DR P2 Puls
Genåbningsplan:
23. marts 2021:
• DR P2 Morgenmusik
Danmarks Digitale Koncertsal:
15. april 2021:
• Berlingske: Lasse Marker: En statslig streamingtjeneste for kulturinstitutioner har ingen gang på jord
DEOO Charanga:
10. juni 2021:
• DR P2 Morgenmusik
Bevar P8 Jazz:
15. juli 2021:
• Politiken: Formand for Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner: Lad P8 Jazz fortsætte som
samlingssted for miljøet og musikelskerne
• Radio 4: 4-toget
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Dansk Kulturliv:
17. september 2021:
• DR P2 Puls
Ny bestyrelsesledelse i DEOO:
11. oktober 2021:
• Kulturmonitor: Finn Schumacker og Else Torp skal stå i spidsen for DEOO’s bestyrelse
Flere kvindelige komponister på programmet:
28. oktober 2021:
• DR P1: Kulturen på P1
Musiklæreruddannelsen:
10. november 2021:
• Musik er sport for sjælen. Giv lærerne musikfagligheden tilbage
Finanslov 2022:
6. december 2021:
• Kulturmonitor: Begejstring, savn og usikkerheder: Branchefolk og kulturminister reagerer på ny finanslov
Projektet Tutti - musikken tættere på publikum:
14. december 2021:
• DR P1: Kulturen på P1
• Kulturmonitor: Storstilet millionprojekt skal få flere publikummers ører op for den klassiske musik

Årets møder
Liste over møder, vi har deltaget i - nationalt:
• Kulturordførere fra Ø, SF, A, B, C, V
• Kulturministeren
• Sektorpartnerskabsmøder om Coronarelaterede hjælpepakker, restriktioner m.m.
• Dansk Kulturliv - stiftende generalforsamling, bestyrelsesmøder, koordinering + videndeling og
branchemøder
• KL og DMF - OK21 forhandlinger
• Møde med Rudersdal Kulturudvalg
• Møder med beslægtede organisationer og aktører:
Dansk Teater (Dansk Kulturliv)
Dansk Live (Dansk Kulturliv)
Danske Koncert- og Kulturhuse (Dansk Kulturliv)
Organisationen Danske Museer (Dansk Kulturliv)
Danmarks Biblioteksforening (Dansk Kulturliv)
Danske Musik- og Kulturskoler
Dansk Amatørmusik
Dansk Amatørorkesterforbud
Dansk Amatørorkestersamvirke
Kor72
Dansk Musikpædagogisk forening
Dansk Erhverv
Bæredygtig Scenekunst
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundtvigs Forum
Kulturprinsen
Barndrømmen
Live Klassisk
Scandinavian Cello School
Dansk Sang
Danske Kulturbestyrelser
Musiklærerforeningen
CKI - Center for Kunst & Interkultur
Naxos
Kungliga Musikhögskolan Stockholm, Österåker Musikskola, Blåsar-Symfonikarne, Stockholm
Levende Musik i Skolen - Koncertløftet, producentnetværk, DEOO Charanga
Læringsfestival
KODA om rettighedsaftaler for landsdelsorkestre og basisensembler
Kunst og kultur i balance - kursusforløb
Møder med en række fondsledelser
DEOO medlemsnetværksmøder - Orkestre, Basisensembler, fyraftensmøder
Den Jyske Opera - Planlægningsgruppe
SNYK
BARC Scandinavia
Applaus
RasmussenNordic - projektudvikling (digital koncertsal, publikumsudvikling, Creative Europe)
Årets offentlige bestyrelseskonference - Dagens Dagsorden
Willmore

Og internationalt:
• Nordisk Orkesterkommite
• Nordic Sound
• Nordiske orkesterorganisationer - NTO, Svensk Scenkonst, Suomen Sinfoniorkesterit ry, Sinfóníuhljómsveit Íslands
• Pearle* General assembly, Zurich
• EAEA - Pearle* Covid 19: Outlook for the Live Performance
• Sectoral Social Dialogue Commitee - Live Performance Europe (Bruxelles og online)
• European Orchestra Forum
• Charanga Ltd

Indsatser og projekter
Dansk Kulturliv
Coronakrisen og den øgede mængde af hurtige politiske beslutninger på kulturområdet har også ført til
tættere koordinering flere af kulturlivets organisationer imellem. DEOO har således i 2020 og 2021 haft
ugentlige koordineringsmøde med Dansk Live, Dansk Teater, Danmarks Biblioteksforeninger, Organisationen Danske Museer og Danske Koncert- og Kulturhuse. Koordinering har primært centreret sig om
politiske udmeldinger og pressedækning og har vist, at der er politisk værdi i at samstemme initiativer og
løsninger. Blandt succeserne har været et åbent brev til statsministeren med ønsket om at kulturens
institutioner ikke blev glemt ved genåbningen af samfundet. Opfordringen blev bragt i et bredt felt af medier,
og statsministeren svarede desuden via Berlingske.
Samarbejdet er således i 2021 blevet yderligere formaliseret med dannelsen af en alliance, hvor direktører/
sekretariatsledere fra DEOO og de fem ovenstående organisationer sidder i bestyrelsen. Dansk Kulturliv
modtager sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)
seks millioner kroner til at starte og drive et nyt innovationshub, der skal omsætte coronakrisens erfaringer
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til nye løsninger og anbefalinger, som kan styrke begge brancher.
Organisationernes medarbejdere mødtes ved et fælles arrangement d. 2. september og alliancen præsenteres for pressen d. 15. september. Den 13. december afholder Dansk Kulturliv og Innovationshub’et i
samarbejde med Wonderful Copenhagen et branchemøde ‘Fremtidens Kulturliv’ med prisuddelinger til
kulturlivets mest innovative initiativer.

Formålet med Dansk Kulturliv er, at alle i Danmark skal opleve og deltage i kulturlivet.
Det formål understøttes ved at være fælles afsender af politiske positioner og gennem
samarbejde mellem kulturlivets organisationer, når det er relevant og muligt. Det sker
bl.a. ved at:
•
•
•
•
•
•
•

være repræsentant for kulturlivet i Danmark – særligt overfor beslutningstagere
være en stærk stemme i den offentlige debat på relevante emner
søge politisk indflydelse og give fælles svar, når det er relevant
udpege repræsentanter til relevante fora
sikre netværksdannelse på tværs af kulturlivets institutioner
skabe fælles uddannelses- og kursusaktiviteter
bidrage til forretningsudvikling, dataindsamling og publikumsudvikling

DEOO Charanga
DEOO Charanga-platformen - www.charanga.dk - er en dansksproget musikundervisningsplatform, der
skal gøre de professionelle ensemblers og orkestres undervisningsmateriale tilgængeligt for musikundervisere i hele landet. Visionen for DEOO Charanga er, at alle musikundervisere i Danmark får en fælles,
digital affyringsrampe til at inspirere, motivere, aktivere børn til at få et nærmere kendskab til musik - og til
dét at spille et musikinstrument.
DEOO Charanga modtog i maj 2020 tilsagn om en treårig bevilling fra A.P. Møller fonden. Bevillingens
andet år har primært været fokuseret på udvikling og digitalisering af pædagogisk materiale, både fra de
professionelle orkestre og ensembler samt fra relevante eksterne samarbejdspartnere som f.eks.
Orkestermester, Dansk Sang og Levende Musik i Skolen. Hertil har arbejdet bestået i at opdatere hjemmesidens udseende for at lette navigation og forståelse for især musikskolelærere i grundskolen.
Koncertløftet
DEOO har med dannelsen af Koncertløftet i 2019 indgået et formelt samarbejde med Levende Musik i
Skolen (LMS) for at styrke børn og unges adgang til og oplevelser med professionelle skolekoncerter.
Koncertløftet består af alle institutioner, der via rammeaftaler eller lignende med staten afholder koncerter
for børn og unge i grundskolen. Initiativet er taget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.
Koncertløftet vil sikre, at alle børn og unge hvert år oplever den levende musik med deres skole.
Fordelingen af skolekoncerter er i dag stadig ulige, men en systematisk indsats og koordinering vil gøre det
muligt at få koncerter på alle skoler, således skolerne hverken overvældes af tilbud eller bliver overset.
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Samarbejdet er også starten på en mere ensartet indsamling af data om børn & unge-indsatserne i
musiklivet. Dette giver mulighed for at følge tendenser og give et mere validt helhedsbillede af elevernes
møde med den professionelle musik.
Koncertløftet omfatter også af et netværk for medarbejdere, der står for udvikling på børn & unge-området,
undervisningsmaterialer og dialog med skolerne. Her får de mulighed for sparring og videndeling for at sikre
høj kvalitet på koncerter til målgruppen, formidling samt af det undervisningsmateriale, eleverne møder før
og efter koncerten. Netværket har i 2021 mødtes 3 gange (primært digitalt), men herunder også ved LMS
Festivalen d. 4.-6. oktober, som bød på et væld af inspirationskoncerter.
Levende Musik i Skolen er i tæt samarbejde med DEOO ansvarlige for koordineringen i Koncertløftet.
Publikumsudvikling
DEOO igangsatte i 2018 projektet Publikumsudvikling for at styrke medlemmernes strategiske og
konceptuelle arbejde med publikumsudvikling. Første fase af projektet blev gennemført i 2019 i
samarbejde med Søren Mikael Rasmussen, Rasmussen og Marker (nu RasmussenNordic), og Ph.d.
Susanne Justesen, Innoversity Copenhagen med en afsluttende rapport og anbefalinger til yderligere
arbejde med publikumsudvikling. Næste fase af publikumsudviklingsprojektet blev sat i værk i 2020, hvor
Søren Mikael Rasmussen og Gitte Thulstrup, THULSTRUP Research ApS, forestod en omfattende
undersøgelse blandt 2.000 danskere omkring deres kendskab til landsdelsorkestrene, basisensemblerne,
DR Symfoniorkestret og Det Kgl Kapel. Undersøgelsens resultater viser, at der blandt befolkningen mangler
et sprog til at beskrive klassisk og bigband-musik samt at kendskabsgraden til de deltagende ensembler og
orkestre kan forbedres.
DEOO fik i 2021 tilsagn til projektets tredje og største fase, som under titlen ‘Tutti - musikken tættere på
publikum’. Alle faser er støttet af Augustinus fonden; denne tredje fase med deres største bevilling til et
videns- og udviklingsprojekt nogensinde. Tutti-projekter er inddelt i 4 spor: En brugerrejseundersøgelse
blandt tre udvalgte målgrupper, et kommunikationsspor, et strategi- og udviklingsspor samt et spor, hvor
konkrete værktøjer udvikles i samarbejde med de fem basisensembler samt de fem symfoniorkestre.
Projektet udføres i samarbejde med Applaus og RasmussenNordic. Til projektet er også tilknyttet et følgeforskningsprojekt med midtvejs- og slutevaluering, som varetages af Seismonaut. Projektstart er 2022.
Danmarks Digitale Koncertsal
Digitaliseringen har også nået den levende musiks ensembler og orkestre. Vejen dertil har været båret af
en teknologisk udvikling og en lyst til at udforske det nye og være først med det nye, og måske også lysten
til at gøre sine kollegaer lidt misundelige i en venskabelig kappestrid. Coronapandemien været en eksplosiv
katalysator i denne udforskning af mulighederne inden for digital koncertformidling. Lediggang kan også
være roden til noget nyt og udviklende, og med nedlukning af samfundet måtte alle landets orkestre og
ensemble musikere i første omgang gå uvirksomme hjem. Det første spørgsmål, der trængte sig på, var
meget naturligt, hvordan vi fortsat kunne være til stede for vores publikum. Mange digitale koncertformater
begyndte at spire frem, der blev eksperimenteret overalt og mange sjove og innovative formater så dagens
lys. Der var ikke den store erfaring, men med ”trial and error”-metoden udviklede der sig efterhånden
formater, der til dels kunne hjælpe med at holde kontakt til det højt savnede publikum.
Med afsæt i orkestrenes og ensemblernes eksperimenter med digitale formater, med DEOOs arbejde med
publikumsudvikling og nogle af de udviklings- og projektmidler, fondene stillede til rådighed under coronapandemien, gav vi os til at overveje, om det kunne være muligt at bygge en fælles digital koncertsal for alle
DEOOs medlemmer. En koncertsal, der både rækker ud til vores kendte publikum, og som rækker ud mod
nye publikumsgrupper. Det kræver viden om publikumsgrupper og kultursegmenter; viden vi allerede har
indsamlet i en stor brugerrejse-undersøgelse inden for den levende musiks felt.
Danmarks Digitale Koncertsal er resultatet af dette arbejde. Det er en pilotplatform, som desværre ikke er
offentlig tilgængelig. Vi har i arbejdet med platformen udset os fire målgrupper blandt publikum ved brug
af Morris, Hargreaves & McIntyres Culture Segment-model, samt designet indhold, formater og playlister
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særligt til hver af de fire målgrupper. Vores mål er ikke, at de alle skal møde orkestrene og ensemblerne
fysisk i koncertsalene – det vil bestemt være dejligt – men det er vores mål at gøre vores musik tilgængeligt
for alle, der har interesse. Om det er musikken, historien bag, særlige kunstnere eller genrer, så vil der
være noget for alle. De forskellige formater og målgrupper skal naturligvis også findes med en tilsvarende
tilpasset strategisk markedsføring.
Vi har fået så meget positiv feedback på dette arbejde, at DEOO nu er ved at undersøge muligheden for
at etablere en offentlig og gennemarbejdet digital koncertsal. Dette arbejde er påbegyndt i 2021 og ventes
afklaret i løbet af 2022.

Medlemskaber, netværk og repræsentationer
Dansk Erhverv
DEOO har servicemedlemskab i Dansk Erhverv og er medlem af kulturnetværket under Dansk Erhverv.
Dansk Erhvervs kulturnetværk har medlemmer fra især turisme- og oplevelseserhvervene, men også flere
kulturinstitutioner og brancheorganisationer. Dansk Erhverv tæller i alt 18.000 medlemmer, hvoraf 60 af
disse medlemmer er en del af turisme-, oplevelses- og kulturbrancherne.
Kulturnetværket tjener en række formål og skal således:
• sætte fokus på kulturlivets rammevilkår samt søge at fremme og styrke disse
• være en stemme i.f.t. Christiansborg, når der efterspørges et koordineret svar fra kulturlivet
• sikre kulturlivet større anerkendelse – særligt med fokus på dets erhvervsmæssige betydning
• sætte kulturerhvervets problemstillinger på den politiske agenda vha. tal og analyser
• identificere konkrete løsninger og nedbryde tværgående målsætninger i reel politisk handling
• facilitere ide- og erfaringsudveksling på tværs med politikere, embedsmænd og fra øvrige dele af
erhvervs- og samfundslivet i Danmark.
DEOO Produktion ApS
I bestyrelsen hos DEOO Produktion ApS sidder fra DEOOs bestyrelse Else Torp, Finn Schumacker og
Gabriella Bergman. DEOO Produktion ApS er et selvstændigt selskab, der aflægger særskilt regnskab.
PEARLE*
DEOO er medlem af Pearle* Life Performance Europe og deltog i september 2021 i Pearle*’s årlige
konference i Luzern, Schweiz, hvor temaerne centrerede sig om emner som coronakompensation og
-restriktioner, arbejdsgiverforhold samt bæredygtighed. DEOO havde på konferencen også mulighed for at
præsentere det europæiske publikumsudviklingsprojekt for mulige partnere forud for ansøgningsprocessen,
der startede umiddelbart efter.
Pearle* blev etableret i 1991 og er et fælles europæisk forbund for mere end 10.000 teatre, teaterproduk-
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tionsselskaber, orkestre, musikensembler, operahuse, ballet- og danseliv, festivaler, koncerthaller, spillesteder og andre organisationer inden for scenekunst og musik i hele Europa.
Pearle* har hovedsæde i Bruxelles og fungerer som et forum for bl.a.:
• deling af relevant viden for medlemmerne
• erfaringsdeling om kulturel ledelse og tekniske færdigheder
• støtte og hjælp til dannelsen af arbejdsgiverforeninger
• deltagelse i “social dialogue” mellem arbejdsmarkedets europæiske parter
• facilitering af European Orchestra Forum
Endvidere fungerer Pearle* som bindeled mellem medlemmerne og Europa-Kommissionen og andre
myndigheder, hvis overvejelser kan påvirke udøvende kunsts arbejde i Europa.
Læs mere om Pearle* på www.pearle.eu.
Nordic Orchestra Conference Committee
Planlægningskomiteen består af to medlemmer fra hvert land; Island er dog udelukkende repræsenteret
ved Islands Symfoniorkester. For de øvrige lande er det tradition, at et medlem kommer fra et orkester og
et medlem fra en organisation. Organisationerne er Norsk Teater- og Orkesterforening, Svensk Scenkonst,
Suomen Sinfoniaorkesterit ry (Finland) og DEOO. Gordon Alsing fra DR og DEOOs direktør Asbjørn
Keiding er fra Danmark i 2021 medlem af planlægningskomiteen.
Hovedopgaven for komiteen er planlægningen af den årlige Nordic Orchestra Conference, der i 2021 blev
afholdt i Oslo d. 12. til 14. oktober 2021 og i 2022 afholdes i Reykjavik 28.-30. september.
Kommunernes Landsforening - KL
DEOO har varetaget rollen som arbejdsgiverorganisation for de fem landsdelsorkestre. I praksis via en
serviceaftale med Kommunernes Landsforening om forhandlingsbistand og generel bistand vedrørende
orkestrenes arbejdsgiverrolle. Med aftalen varetog KL - på DEOOs vegne - forhandlinger om fornyelse af
overenskomster og aftaler for de selvejende landsdelsorkestre.
Aftalen for de selvejende landsdelsorkestre - Aalborg Symfoniorkester, Copenhagen Phil - Hele Sjællands
Symfoniorkester og Sønderjyllands Symfoniorkester er ophørt 31.12.2021, hvorefter KL alene repræsenterer Aarhus Symfoniorkester. De selvejende landsdelsorkestres arbejdsgiverroller varetages herefter af
Dansk Erhverv.
Statens Kunstfonds Repræsentantskab
DEOO fik i 2019 indstillingsret og permanent plads i Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Adam Stadnicki blev beskikket til posten 1. januar 2021 frem til 31. december 2024 af kulturminister Joy Mogensen.
Bestyrelsen for Aarhus Jazz Orchestra
David Riddell er jf. vedtægterne for Aarhus Jazz Orchestra’s bestyrelse udpeget af DEOOs bestyrelse som
medlem af Aarhus Jazzorkester.
Nordic Sound
DEOO er betalende medlemmer af Nordic Sound.
Medlemmerne af Nordic Sound består af klassiske orkestre, ensembler, koncertsale og institutioner i
de nordiske lande, og arbejder for at forbedre den online klassiske musikoplevelse ved at gøre den tilgængelig. Nordic Sound holder medlemmerne opdateret på den teknologiske udvikling og udformningen af
nye platforme og faciliterer samtidigt samarbejde omkring udviklingen af egne digitale platforme,
eksempelvis apps. En opgave, der kan være svært for det enkelte ensemble eller orkestre at stå alene
med. Hertil arbejder Nordic Sound for at udbrede kendskab til de digitale muligheder, herunder hos det
enkelte orkester.
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BARC Scandinavia
DEOO er medlem af BARC Scandinavia, som er en netværks- og rådgivningsorganisation for kultursektoren. BARC har især fokus på digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation og tilbyder events,
rabatter og rådgivning på disse områder.
Musical Chairs
De fem landsdelsorkestre har via DEOO et fælles abonnement hos den internationale jobportal Musical
Chairs og opnår på den måde rabat på kontingentet. Andre af DEOOs medlemmer er velkomne til at
kontakte sekretariatet, hvis de er interesseret i at komme med i rabatordningen.
League of American Orchestras
DEOO er medlem af League of American Orchestras.
League of American Orchestras er brancheforeningen for Nordamerikas orkestre og for den levende musik
i dette område. Dens forskelligartede medlemskab af mere end 1.800 organisationer og enkeltpersoner i
hele Nordamerika samler spektret fra verdensberømte orkestre til samfundsgrupper, fra sommerfestivaler til
studerende og ungdomsensembler, fra konservatorier til biblioteker, fra virksomheder, der betjener orkestre
til enkeltpersoner, der elsker symfonisk musik. Organisationen arrangerer konferencer og begivenheder, udgiver det prisbelønnede magasin Symphony og andre publikationer samt informerer folk over hele
verden om orkesteraktiviteter og -udvikling.
Kunst og Kultur i balance
Kunst & Kultur i Balance er et initiativ for kunst- og kulturbranchen på tværs af aktører og miljøer i
kølvandet på debatten om sexisme og magtmisbrug i kunst- og kulturbranchen. Målet for initiativet er at
skabe positiv adfærdsforandring, idéudvikling og kompetenceudvidelser.
Initiativet blev taget af genreorganisationen SNYK i 2020. Projektets partnerkreds består af 31 kunst- og
kulturorganisationer på tværs af kunstarter, hvoraf DEOO er én af disse.
Musikkens netværk
DEOO har taget initiativ til oprettelse af Musikkens netværk - netværket er endnu uformelt, men er åbent
for alle organisationer, der arbejder med den levende akustiske musik. Formålet med netværket er at skabe
sparring og dialog i hele musiklivets økosystem - professionelle, amatørmusikere, musikundervisere etc.
Netværket består for nuværende af Dansk Amatørmusik, Dansk Amatør Orkester Samvirke, Dansk Amatør
Orkesterforbund, Landsgarderforeningen, Kor72, Samrådet af Musik- og kulturskoler i Hovedstadsområdet,
Danske Musik- og Kulturskoler, KorLiv og Tivoligarden.

Foto: Prinsens Musikkorps
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DEOO i tal
Det er en gammel ambition at kunne præsentere en række nøgletal for DEOO’s medlemmers aktiviteter publikumstal, økonomi og koncertsteder. Indsamlingen af data er desværre udfordret af forskellige årsager.
Statistik og nøgletal opgøres vidt forskelligt i medlemskredsen. DR, Det Kongelige Teater, militærorkestre,
landsdelsorkestre, basisensembler, specialensembler har vidt forskellige rammevilkår og opgaver, og der er
forskellig grad af adgang til data, hvilket gør, at der derfor ikke kan gives et samlet retvisende billede af alle
DEOO-medlemmers publikums- og økonomidata for nuværende.
Vi arbejder dog fortsat for at strømline indsamlingen af data fra vores medlemmer, således vi kan give
offentligheden et retvisende billede af vores samlede måltal.

DEOO MEDLEMMER 31.12.2021
Kategori 1 - Symfoniorkestre

Kategori 4 - Operakompagnier

Copenhagen Phil - hele Sjællands
Symfoniorkester
Det Kongelige Teater og Kapel
DR Kor og Ensembler
Odense Symfoniorkester
Sønderjyllands Symfoniorkester
Aalborg Symfoniorkester
Aarhus Symfoniorkester

Den Ny Opera
Opera Hedeland
Aarhus Sommeropera

Kategori 2 - Basisensembler
Aarhus Jazz Orchestra
Ensemble MidtVest
Ensemble Storstrøm
Esbjerg Ensemble
Randers Kammerorkester

Kategori 5 – De Militære Musikkorps
Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Prinsens Musikkorps
Slesvigske Musikkorps
Kategori 6 – Produktionsselskaber
Kategori 7 – Associerede medlemmer
Danmarks Underholdningsorkester

Kategori 3 - Specialensembler
Ars Nova Copenhagen
Athelas Sinfonietta
BaroqueAros
Concerto Copenhagen
Helene Blum & Harald Haugaard Band
Messiaenquartet Copenhagen
Musica Ficta
Theatre of Voices
TipToe Bigband
Via Artis Konsort (nyt medlem 2021)
Århus Sinfonietta
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Foto: Ard Jongsma, Helene Blum & Harald Haugaard Band

Foto: Aarhus Jazz Orhcestra
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Foto: Via Artis Konsort

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner
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www.deoo.dk
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