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Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioners medlemmer repræsenterer samlet nærved 700 fuldtidsstill-
inger for orkestermusikere. Med over 2.000 koncerter om året og et publikumstal på over 1.000.000 mennesker 
fordelt ud over hele landet, giver DEOO’s medlemmer et uvurderligt og enestående bidrag til det danske kultur-
landskab. Der spilles symfoniske koncerter, operaforestillinger, jazz-koncerter, kammerkoncerter, skolekoncerter, 
filmkoncerter, militærparader, festivalkoncerter, gaming-koncerter, og alle medlemmer udarbejder konstant nye 
formater og måder at møde publikum på. 

Dette er gjort på trods af, at alle DEOO’s medlemmer på tæt hold har mærket virkningerne af VLAK-regeringens 
2 % omprioriteringsbidrag. Over flere år er der gnavet dybere og dybere i medlemmernes økonomiske råderum. 
Det har været hårde år, hvor alle har arbejdet hårdt for at finde løsninger på de økonomiske udfordringer.  
Tilsvarende stor var lettelsen over at omprioriteringsbidraget i efteråret 2019 endelig blev fjernet. Der var dog også 
hindringer på vejen til afskaffelsen af omprioriteringsbidraget. Den nyvalgte A-regering var ellers gået til valg med 
sine støttepartier på blandt andet at afskaffe omprioriteringsbidraget på alle områder, men da Finanslovs- 
forslaget blev fremlagt i august måned, var der ikke lagt op til fjernelse af omprioriteringsbidraget på kultur- 
området. Udover en stor skuffelse over regeringens manglende ambitioner for kulturlivet, iværksatte DEOO med 
sine beslægtede organisationer - blandt andet Dansk Teater - en kraftig indsats for også at få afskaffet ompriorite- 
ringsbidraget på kulturområdet. Det lykkedes som bekendt med mange gode kræfters hjælp til sidst, men  
plantede en tvivl og usikkerhed for, hvordan A-regeringen ville inkludere kulturlivet i sin politik fremover.

En ny kulturminister bliver altid mødt med interesse af alle i kultursektoren. Valget af Roskildes musik- og  
kulturglade borgmester Joy Mogensen blev mødt med en vis optimisme. Det har dog desværre ikke ført til nogen 
opsigtsvækkende udmeldinger om hverken hendes eller regeringens ambitioner for kulturlivet. Og med  
ovenstående forløb omkring finansloven og en meget svært tilgængelig minister er skuffelsen ved at brede sig ud i 
kultursektoren. Kulturministeren, der ikke har vist nogen særlig interesse for landets orkestre og ensembler, har 
dog interesseret sig en smule for landets musikliv i sin udmelding om, at hun ønsker, at alle landets børn skal have 
mulighed for at spille et instrument. 

Udover DEOO’s politiske arbejde har der også været andre vigtige aktiviteter for organisationen. Således var 
DEOO vært ved Nordisk Orkesterkonference på Operaen i samarbejde med Det Kongelige Teater. Det var 43. 
gang konferencen blev afholdt, og der var 85 deltagere fra hele Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark, Estland, 
Letland, Litauen, Tjekkiet, England, Spanien, USA og Australien. Konferencens 20 oplægsholdere med det fælles 
fokus “The Potential of Nordic Orchestras” blev budt velkommen af Det Kongelige Teaters Direktør Kasper 
Holten, Københavns Kulturborgmester Franciska Rosenkilde og Direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen, 
hvorefter den verdenskendte tjekkiske økonom Tomáš Sedláček gav forsamlingen en overflyvning ved konferen-
cens indledende tale “The Economy of Art, the Art of the Economy.” 

En længerevarende involvering i Erasmus+ projektet MECLA (Music Exchange and Cultural Learning Alliance) 
har bragt lanceringen af en musiklærings- og samarbejdsplatform meget tæt på en dansk version, hvor musik- 
lærere, musikskolelærere, Levende Musik i Skolen og DEOO’s medlemmer står sammen i visionen for at møde 
alle børn i landet med den levende musik og gøre det muligt for børnene at spille et musikinstrument selv.  
Platformen er blevet testet grundigt af grundskoler og musikskoler i Helsingør og Egedal, og 3. juni 2019, spill-
ede 50 skoleelever fra Egedal kommune sammen med Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester i en 
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produktion, der var resultatet af det pædagogiske og teknologiske samarbejde omkring MECLA-projektet 
- koncerten blev LIVE-streamet til alle de skoler i Helsingør og Egedal, der har været en del af det danske 
MECLA- 
samarbejde og vores partnere i England og Tjekkiet. Dagen efter - d. 4. juni - var DEOO vært ved en  
konference på Værftet i Helsingør, hvor det var muligt at komme længere ind i projektet i en kobling til Finn 
Holst’ rapport “Musikkens værdi” og Andy Højholdt fra Københavns Professionshøjskole som talte om  
udfordringerne ved tværprofessionelt samarbejde.  

Publikumsudvikling har ligeledes været i fokus i 2019 - DEOO har i samarbejde med konsulent tidl. chef 
for DR-kultur, TV2 Øst, P4 København og DR’s Aktualitet og Videnskab Søren Mikael Rasmussen iværksat 
et større projekt med henblik på at levere solid viden om publikumsgrupper og segmenter til DEOO-med-
lemmernes strategiske arbejde i forhold til at møde og fastholde nye publikumsgrupper. Augustinusfonden 
støtter projektet, som er delt op i en række faser. Første fase, der er en forundersøgelse af viden og initiativer i 
Landsdelsorkestrene, DR, Det Kongelige Kapel og Basisensemblerne er således gennemført i 2019 og  
afsluttet med en afrapportering til fonden. De opfølgende faser er planlagt til at løbe frem til 2023. 

Nordic Music Pool er navnet på en platform DEOO har udviklet i samarbejde med brancheklubben for 
filmkomponister og tilsvarende organisationer og sammenslutninger i de nordiske landet. Platformen, der 
blev offentliggjort i 2019,  giver mulighed for filmkomponister at opsøge nordiske orkestre til indspilning af 
filmmusik. Dette er ofte en proces med meget kort deadline, hvorfor en effektiv opsøgning og dialog med 
orkestrene er nødvendig. Det er håbet ,at denne platform kan fremme arbejdet med nordiske orkestre til  
produktion af nordiske film.

Ars Nova, foto: Jeppe Bjørn
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Bestyrelsen er kernen i DEOO’s arbejde, og her retningen for al arbejde i organisationen sættes. DEOO’s 
bestyrelse er bredt funderet blandt DEOO’s medlemmer for at sikre varetagelsen af medlemmernes ønsker 
bedst muligt. Bestyrelsen afholder møder cirka hver anden måned. 
 
I løbet af 2019 er der sket flere ændringer i bestyrelsen. Grundet opsigelse hos Aarhus Symfoniorkester 
udtrådte Kristian Rahbek Knudsen af bestyrelsen og suppleant, Claus Due, Ensemble Storstrøm, trådte til. 
I december 2019 besluttede bestyrelsen at indsupplere Eyvind Vesselbo i bestyrelsen for endnu et år samt at 
indsupplere Jeppe Uggerhøj, kunstnerisk chef ved Aarhus Musikhus.1

DEOO’s bestyrelse

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.”

BESTYRELSEN PR 31.12.2019 

• Eyvind Vesselbo, formand (Indsuppleret  - november 2018 - november 2019 - november 2020)
• Finn Schumacker, næstformand, Musikchef Odense Symfoniorkester (valgt 2019 - 2021)
• Eric Enstrøm, Orkesterchef Den Kongelige Livgardes Musikkorps (valgt 2019 - 2021)
• Katrine Ganer Skaug (valgt 2018 - 2020)
• Jesper Lützhøft (valg 2018 - 2020)
• Jeppe Uggerhøj (indsuppleret november 2019 - november 2020)
• Claus Due (valgt som suppleant 2019-2020, indtræder som medlem for perioden 2019 - 2021) 
• David Riddell (valgt som suppleant 2019-2020)
• Kristian Rahbek Knudsen (valgt 2019 - 2021) Udtrådt 2019

DEOO’s sekretariat har til huse i kontorfællesskabet v/Musik og Ungdom på Vartov i København og deler 
kontor bl.a. med organisationerne Musik og Ungdom, Organisationen Rytmiske Amatørmusikere, 
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, Danske Orkesterdirigenter. Derudover giver placeringen på Vartov 
DEOO en umiddelbar adgang til et stort netværk blandt mange andre kulturelle organisationer, der også  
holder til på Vartov. Det drejer sig blandt andet om Dansk Teater, Organisationen Danske Museer, 
Grundtvigs Forum, Danmarks Biblioteksforening, Danske Musik- og Kulturskoler, Dansk Kulturinstitut, 
Folkekirkens ungdomskor og mange flere. 

Udover sekretariatslederen består sekretariatet desuden af en deltidsansat kommunikationsmedarbejder på 7 
timer. Hertil havde vi i 2019 glæde af to praktikanter, som var i praktik på sekretariatet i januar og maj måned 
og bl.a. arbejdede med dataindsamling og Nordic Music Pool. 

I løbet af 2019 har DEOO fået et nyt og mere brugervenlig hjemmeside, ligesom DEOO nu benytter sig af et 
nyhedsmailssystem. 

Bestyrelsen, som består af repræsentanter for et bredt udsnit af organisationens forskellige medlemsgrupper, 
fungerer som en vigtig kilde til organisationens arbejde. Ved den konstituerende bestyrelsesmøde i november 
2019, blev Eyvind Vesselbo genvalgt til formand for bestyrelsen. Med Eyvind Vesselbos indsats for DEOO 
er organisationen blevet markeret tydeligt i  forbindelse til relevante netværk, på Christiansborg, hos Slots- og 
Kulturstyrelsen og Kulturministeriet, ved artikler i dagspressen og øvrige medier.

Organisationsopbygning
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DEOO Produktion Aps
Med DEOO’s øgede projekt- og konferenceaktiviteter har det vist sig en praktisk foranstaltning at skille or-
ganisationens økonomi ud fra projekt og konference budgetter. Derfor oprettede DEOO’s bestyrelse det 
momsregistrerede selskab DEOO Produktion Aps fra 7.3.2019, der herefter er hovedkonto for alt andet 
end foreningens organisations økonomi. Bestyrelsen for DEOO Produktion Aps består af Eyvind Vesselbo, 
formand, Finn Schumacker, næstformand og en vakant plads, der skal besættes af et medlem af DEOO’s 
bestyrelse. DEOO’s sekretariatschef Asbjørn Keiding er registreret som administrerende direktør for DEOO 
Produktion Aps til en årsløn på 0 kr. 
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Årets møder

Igen i år har DEOO været repræsenteret ved adskillige møder, seminarer og debatarrangementer både lokalt, 
nationalt og internationalt. 

Internt i DEOO er der i løbet af 2019 blevet holdt møder til fastlæggelse af retningen af DEOO’s arbejde, 
herunder bestyrelsesmøder ca. hver anden måned. Hertil møder i netværksmøder i orkesternetværket, net-
værket for basisensembler, i netværket for militærorkestre og producentnetværk, som DEOO i samarbejde 
med LMS har formaliseret i arbejdet omkring Koncertløftet (se s. 9).  

Samtidig har DEOO’s formand og sekretariatsleder igen i år været engageret i møder med politikere, beslut-
ningstagere og blandt udvalg på Christiansborg, hvor DEOO’s arbejde og formål bevidstgøres yderligere i 
magtens korridorer. I 2019 har formanden og sekretariatslederen desuden faciliteret og deltaget i flere fonds-
møder.

DEOO’s eksterne netværk med andre organisationer, interessenter og foreninger er desuden i 2019 blevet 
styrket yderligere gennem møder om samarbejde omkring fælles mærkesager, ved konferencer og sparring på 
tværs af organisationer. Det har bidraget til at cementere DEOO som en vigtig spiller på kulturområdet og har 
givet yderligere basis for at skabe et mere samlet kulturliv.

DEOO har i 2019 deltaget i: 

• Folkemødet på Bornholm
• Kulturmødet på Mors
• Talk Town i København
• Spil Dansk konference, DR
• Musikmuseet Paneldebat: Det globale udsyn i folkeskolens musikundervisning
• Stormøde om udbud af ny landsdækkende radio/tv kanal
• Øernes Kunstfonds konference om samarbejde mellem kultur og erhverv
• Forhandlingsmøder i Kommunernes Landsforening (KL)
• Musikpædagogisk konference på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Jyske  

Musikkonservatorium
• Danske Kulturbestyrelser
• Dagens Dagsorden netværk
• Høring på Christiansborg -”Et styrket landskab for klassiske ensembler og orkestre i Danmark”
• Netværksmøde i Vækstfonden om investeringer i de kreative erhverv
• Foreningen Norden konferencer og netværk
• Besøg hos HOPE projektet i Taastrup og Goldschmidts Musikakademi
• Deltagelse i Danske Kulturbestyrelser følgegruppe
• Videndeling i netværket Mere Musik til Byens Børn, Københavns Kommune
• Seminar om Musikersundhed, Odense Universitets Hospital
• Arbejdsgruppemøder - Den Jyske Opera/Landsdelsorkestre
• Møder i fælles B&U netværk om Koncertløftet – både producent- og ledernetværk
• Arbejdsmøder i Slots- og Kulturstyrelsen
• Dagens Dagsorden Bestyrelseskonference
• GHOSTS! Kender du dit publikum? Masterclass om digital marketing og publikumsudvikling
• YAM session V/LMS og JMI international, Horsens 
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Internationalt har DEOO været repræsenteret ved: 

• Europæisk Orkesterforum, London og Sofia
• European Bildung Day, Berlin
• PEARLE-konference i Plovdiv, Bulgarien
• Music Mark conference, Sheffield, UK
• Nordic Orchestra Conference, København
• MECLA-møder i Brighton UK, Warrington UK og Nachod i Tjekkiet
• Besøg Deutsche Kammerphilharmonie,  Zukunfts Labor og Stadtteil Oper, Bremen

Netværk, indsatser og projekter

Ud over et væld af møder, samtaler og politiske artikler har DEOO haft fokus på flere konkrete indsatser og 
samarbejdsprojekter – både som projektejer og som samarbejdspartner. Det er vigtigt, at de projekter og  
initiativer, som DEOO enten deltager i eller sætter i søen, er i rød tråd med DEOO’s overordnede strategier 
og kommer flere af DEOO’s medlemmer til gode. Det skaber større resultater og sikrer den fælles nytteværdi.

Nordic Orchestra Conference 2019
Operaen i København lagde ramme om den 43. nordiske orkesterkonference i efteråret 2019. I samarbejde 
med DR Symfoniorkestret og Det Kgl. Kapel stod DEOO for at byde velkommen. Konferencen blev planlagt 
i Nordisk Orkester Komite, hvor Asbjørn Keiding, DEOO og Goldor Alsing, DR repræsenterer de danske 
orkestre og ensembler. Den praktiske del af arrangementet tog DEOO’s sekretariat sig af.  

Konferencen forløb d. 22-24 oktober og mere end 20 oplægsholdere fra mere end 10 forskellige lande 
præsenterede under overskriften “The Potential of the Nordic and Baltic Orchestras”. Blandt oplægs- 
holderne var keynote speakers Kasper Holten, Det Kongelige Teater; Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv; 
Tomáš Sedláček økonom og universitetsunderviser; Albert Schmitt, Deutsche Kammerphilharmonie; Jørgen 
Karlstrøm, Nordic Composers Council; Minna Lindgren, journalist. 

Norden har mere end 100 professionelle orkestre, ensembler og militære orkestre og mere end 4.000  
fuldtidsansatte musikere, som sammen mødes på tværs - ikke blot ved Nordisk Orkesterkonference men også 
i dagligdagen, hvor musikere rejser på tværs for at assistere. 

Den Kongelige Livgardes Musikkorps, foto: Elisabeth Rihn
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DR Pigekoret lagde en smuk ramme om den årlige middag og DR Symfoniorkestret med dirigent Thomas 
Søndergaard underholdte sidste aften og afsluttede således konferencen.  

Konferencen blev dækket af flere medier, herunder Kulturmonitor. 
 
Music Exchange and Cultural Learning Alliance – MECLA
Music Exchange and Cultural Learning Alliance (MECLA) er et samarbejdsprojekt med parter fra byerne 
Warrington i England og Nachod i Tjekkiet, IT-firmaet Charanga i England og DEOO i Danmark. Fra 
Danmark deltager endvidere kommunerne Egedal og Helsingør i projektet. Projektet er støttet med Eramus+ 
midler fra EU og medgået administrationstid for foreningens sekretariatsleder. 

Det overordnede formål med projektet er i tre spor at undersøge, hvordan digitale undervisningsmidler kan 
bruges i musikundervisningen. 1. At undersøge, hvordan digitale undervisningsværktøjer kan løfte musi-
kundervisningen i hhv. grundskolen og musikskolen, 2. At undersøge, hvordan samarbejdet mellem gr-
undskole og musikskoler kan understøttes ved brug af digitale undervisningsmidler 3. At undersøge, hvordan 
mødet mellem børn og unge fra grundskolen og musikskolerne på den ene side og de professionelle orkestre 
og andre skolekoncert udbydere kan understøttes ved brug af samme digitale undervisningsplatform. 

Selve projektarbejdet indebærer udvikling af en undervisningsplatform tilpasset dansk sprog, repertoire og 
nationale læringsmål. Dertil afholdes kurser og træning i brug af undervisningsplatformen, fælles planlægning 
af undervisningsforløb i hhv. grundskole og musikskole, og endelig forberedelse af elevbesøg hos lokale pro-
fessionelle orkestre og ensembler. I 2019 spillede elever fra Egedal Musikskole således sammen med Copen-
hagen Phil d. 3. juni i Tivolis Koncertsal. Koncerten blev streamet ud til de øvrige musikelever, der deltager i 
projektet og ligger tilgængelig på YouTube.

Projektet som helhed følges af engelske forskere med henblik på slutdokumentation til Erasmus+. Overordnet 
styres hele projektet af Warrington Council i England. Projektperioden løber indtil 31. august 2020, hvorefter 
undervisningsplatformen efter planen overdrages til dansk ejerskab.

Åben Skole
DEOO indbød til 4. juni 2019 til konferencen “Åben Skole - Fremtid for musikken”. Konference havde 
fokus på, hvordan det er gået med at inddrage musikken i den åbne skole, som siden 2015 har givet skolerne 
mulighed for at inddrage lokale samarbejdspartnere, herunder musikskolerne, idrætsforeningerne, det lokale 
museum eller erhvervslivet.  

Indbudt til at holde oplæg var Jesper Ry, Musikskolechef, Haderslev Musikskole om “Åben skole og samar-
bejde mellem musikskole og folkeskoler”. Finn Holst, Ph.D., DPU/Aarhus Universitet, fremlagde fundene i 
rapporten “Musik & Værdi”. Andy Højholdt, lektor, Københavns Professionshøjskole, talte under overskriften 
“Tværprofessionelt samarbejde - udfordringer og synergi” og Lene Schnack McGregor, musiklærer, Skolen i 
Bymidten, samt Joanna Mangona, Charanga UK, præsenterede det digitale undervisnings- og samarbejdspro-
jekt MECLA (se ovenfor).

Nordic Music Pool 
DEOO driver sammen med Brancheklubben for Film- og Mediekomponister og begge organisationers tilsvar-
ende nordiske kollega-organisationer platformen Nordic Music Pool.  
Projektets mål er at styrke samarbejdet mellem film- og mediekomponister og orkestre. Ofte er produktion-
stiden for musik til film og medier meget kort, og komponisterne kobles oftest på den slags projekter i slut-
fasen. Derfor er der som regel meget kort tid til at planlægge og gennemføre indspilninger. Med orkestrenes 
meget lange planlægningshorisonter er der en logistisk udfordring i at koble komponister og orkestre sammen. 
Det er dog erfaringen, at der trods den langsigtede planlægning ligger ubenyttede dage og timer i orkestrenes 
arbejdsplaner. 



10

Platformen nordicmusicpool.org er i princippet en stor database over alle nordiske orkestre med  
besætninger, optagekapacitet og kontaktinformationer, som kan matches med komponisternes søgninger.

Platformen står nu færdig og alle orkestre i Norden er oprettet på hjemmesiden. Projektet blev støttet af  
Nordisk Kulturfond. 

Koncertløftet
Koncertløftet består af alle instiutioner, der via rammeaftaler eller lignende med staten afholder koncerter for 
børn og unge i grundskolen.  

Koncertløftet vil sikre, at alle børn og unge hvert år oplever den levende musik med deres skole. Initiativet 
er kommet fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Systematisk koordinering vil få musikken 
ud til alle skoler, så ingen bliver overset eller modsat overvældes af tilbud – i dag er goderne desværre meget 
ulige fordelt i landet. Samarbejdet er også starten på en mere ensartet indsamling af data om børn-og-unge-
indsatserne i musiklivet. Det giver mulighed for at følge tendenser og give et validt helhedsbillede af elevernes 
møde med den professionelle musik. 

En del af Koncertløftet er også oprettelse af et netværk for de medarbejdere, der står for udvikling, under-
visningsmaterialer og dialog med skolerne. Her får de mulighed for sparring og videndeling, så man sikrer en 
høj kvalitet af koncerter, formidling samt det undervisningsmateriale, eleverne møder før og efter koncerten.
DEOO er i tæt samarbejde med Levende Musik i Skolen ansvarlige for koordineringen i Koncertløftet.  
Projektstøtteudvalg for Musik har nedsat et følgegruppenetværk med formand Dorte Bille. Netværket følger 
med i det strategiske og faglige arbejde med Koncertløftet.

Publikumsudvikling
DEOO igangsatte i 2018 et projekt for at styrke medlemmernes strategiske og konceptuelle arbejde med  
publikumsudvikling. Baggrunden for projektet er Statens Kunstfonds rapport om landsdelsorkestrene: ”Hvor-
dan styrker vi landskabet for klassiske orkestre og ensembler i Danmark?” 

Der er grundlæggende flere og flere danskere, der går til klassiske koncerter, men DEOO’s medlemmers 
muligheder for at skabe et trygt økonomisk grundlag for fremtidens virke er udfordret. Det skyldes ikke 
blot den kontinuerlige besparelse på 2 procent årligt i 2019 og foregående år, men også at nye forhold i om-
verdenen kalder på en yderligere professionalisering af arbejdet med kommunikation, markedsføring og 
udvikling af formater. 

Der er behov for at kunne tiltrække både et bredere og helt nye typer af publikum til DEOO-medlemmernes 
virke, blandt andet gennem klar målrettet kommunikation, samt at udvikle det forretningsgrundlag, som i 
fremtiden skal sikre overlevelse og dermed bidrag til den danske musikkultur og borgernes adgang til klassisk 
musik.  

I samarbejde med Søren Mikael Rasmussen, partner i Marker og Rasmussen, og Ph.d. Susanne Justesen, In-
noversity Copenhagen, gennemførtes fase af projektet i 2019 med en afsluttende rapport, der udkom i august 
2019. Første fase blev støttet af Augustinusfonden med kr. 516.800.
Projektet er planlagt i tre faser og DEOO’s medlemmer vil blive inddraget og orienteret om arbejdes fremdrift 
og resultater. I projektets tredje fase er der desuden indarbejdet sparringsforløb med DEOO’s medlemmer.

Digital Koncertsal 
DEOO har i 2019 arbejdet med at søge midler til projektet Digital Koncertsal. Tiden var dog ikke til at få 
fondenes støtte, men der arbejdes videre med projektet i 2020. 
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Den Digitale Koncertsal vil ruste jazz-musikken og den klassiske musik til det øgede behov for online tilgang 
til musikken samt understøtte udviklingen af nye publikumsvenlige formater, f.eks. udviklingen af en fælles 
portal, digital tilstedeværelse, kommunikation mv. 

Projektet skal afdække, udvikle, og iværksætte nye digitale satsninger, der kan styrke relationen til kerne- 
publikummet og samtidig tiltrække nye typer af publikum til DEOO medlemmernes aktiviteter. 

Medlemskaber og repræsentationer

PEARLE*
DEOO er medlem af Pearle* Life Performance Europe og repræsenterer både DEOO og Dansk Teater.
Pearle* blev etableret i 1991 og er et fælles europæisk forbund for mere end 10.000 teatre, teaterproduktions-
selskaber, orkestre og 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
 
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
En fast tilbagevendende begivenhed er Nordic Orchestra Conference, der, som navnet angiver, er en kon-
ference for alle nordiske orkestre og ensembler. Konferencen varer typisk 2-3 dage og ligger i efteråret alt 
afhængigt af, hvor det passer bedst med værtslandet. Konferencen går på tur mellem landene, og i 2019 var 
Danmark værter (se side 7). 

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, 
SUOSIO (Finland) og DEOO. Fra Danmark er Gordon Alsing fra DR og DEOO’s sekretariatschef Asbjørn 
Keiding  medlem af planlægningskomiteen. 

Kommunernes Landsforening - KL
DEOO varetager rollen som arbejdsgiverorganisation for de fem landsdelsorkestre. DEOO har således en 
serviceaftale med Kommunernes Landsforening om forhandlingsbistand og generel bistand vedrørende 
orkestrenes arbejdsgiverrolle. Med aftalen bemyndiges KL af DEOO til at forestå forhandlinger om fornyelse 
af overenskomster og aftaler for de selvejende landsdelsorkestre. KL er alene arbejdsgiverpart for de kommu-
nale landsdelsorkestre – dvs. for Aarhus Symfoniorkester og Odense Symfoniorkester. KL indgår og er part i 
overenskomster og aftaler for de kommunale landsdelsorkestre. DEOO indgår overenskomster og aftaler på 
vegne af de 3 selvejende landsdelsorkestre. 
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Serviceaftalen omfatter følgende overenskomster og aftaler:
• Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre
• Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene
• Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre
• Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Endvidere omfatter bemyndigelsen fastsættelse af generelle bestemmelser om løn- og
ansættelsesvilkår for musikere og teknisk personale ved landsdelsorkestrene.

Statens Kunstfonds Repræsentantskab
DEOO fik i 2019 indstillingsret og permanent plads i Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Katrine Ganer 
Skaug blev beskikket til posten af tidligere Kulturminister Mette Bock.

Repræsentantskabets arbejdsopgaver 
 
Repræsentantskabet har til opgave at udpege udvalgsmedlemmer til Statens Kunstfond og at tildele 
hædersydelser (tidligere ”livsvarige ydelser”). Tildeling af hædersydelser sker efter indstilling fra det rel-
evante udvalg. Endvidere skal Statens Kunstfonds Repræsentantskab følge Statens Kunstfonds virksom-
hed og i samarbejde med Statens Kunstfonds Bestyrelse arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i 
samfundet. Ud over det årlige seminar forventes det, at der vil blive afholdt 1-2 årlige møder i repræsen-
tantskabet. Næste møde vil blive afholdt i marts 2021.

Bestyrelsen for Aarhus Jazzorkester
David Riddell er jf. vedtægterne for Aarhus Jazzorkesters bestyrelse udpeget af DEOO’s 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. 

Opera Hedeland, foto: Mikal Schlosser
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2019 resultatet for DEOO blev et overskud på kr. 65.439,28 med en samlet omsætning på kr. 1.603.238,78. 
Organisationen er primært medlemsfinansieret og suppleret med deltagerbetalinger ved konferencer og i 2019 
med projektbidrag fra ERASMUS+, Nordisk Kulturfond og Augustinusfonden.  

Det positive resultat nedskriver egenkapitalen fra -184.487,92 (resultatet 2017-2018) til -119.048,64, hvorfor 
der fortsat skal arbejdes på at nedbringe den negative egenkapital. Dette gøres blandt andet ved:
• Økonomiopfølgning ved alle bestyrelsesmøder og løbende budgetjusteringer
• Tæt dialog med organisationens revisor Envisor Aps
• Indtjening på administration af projekter og konferencer
• At undersøge mulige administrative driftsfællesskaber med beslægtede organisationer mhb på begrænsning 

af omkostninger

Se vedlagte økonomiske oversigt.

Økonomi

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. Alle andre DEOO medlemmer har en stående invitation 
til at komme med i rabatordningen.

Fremtidigt fokus

Visionsplan for DEOO’s fremtidige arbejde fremlægges ved Generalforsamlingen d. 25. juni 2020.

Ensemble Storstrøm, foto: Stéphane Tran Ngoc
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Kategori 1 - Symfoniorkestre
Aalborg Symfoniorkester
Aarhus Symfoniorkester
Copenhagen Phil - hele Sjællands 
Symfoniorkester
Det Kongelige Teater og Kapel 
Odense Symfoniorkester
Sønderjyllands Symfoniorkester
DR Kor og Ensembler

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

Kategori 3 - Specialensembler
Århus Sinfonietta (nyt medlem 2019)
BaroqueAaros
Ars Nova Copenhagen
Concerto Copenhagen
Musica Ficta
Athelas Sinfonietta
Helene Blum & Harald Haugaard Ensemble
Theatre of Voices

Kategori 4 - Operakompagnier
Aarhus Sommeropera
Den Ny Opera
Opera Hedeland (nyt medlem fra 2019)

Kategori 5 – De Millitære Musikkorps
Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Slesvigske Musikkorps
Prinsens Musikkorps

Kategori 6 – Produktionsselskaber

Kategori 7 – Associerede medlemmer
Messiaenquartet Copenhagen 
Danmarks Underholdningsorkester

DEOO MEDLEMMER 31.12.2019
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DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner
Vartov, Farvergade 27A 2 sal, 1463 København K Danmark
Tlf.: +45 51 29 13 79
Email: kontakt@deoo.dk
CVR: 38523120 
www.deoo.dk 
https://www.facebook.com/Danskeensembler/


