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Kulturelt og kunstnerisk 
entreprenørskab



Mit primære virke er at være 
medlem af Efterklang som kunstner 

og som manager.  

De to kasketter har 
jeg haft på siden 2003. 



Jeg er selvlært bassist, men 
uddannet på Rytmisk 

Konservatorium som music 
manager. 

Jeg kom ind på den 3. årgang 
tilbage i 2005.



Mit virke som kunstner tager 
udgangspunkt i skabertrang og den rene 
glæde ved at skabe sammen med mine 2 

bandmedlemmer.  

Det balancerer mellem en søgning efter 
det rørende, det eksperimenterende og 

den gode ide.  

I løbet af årene er dialogen med publikum 
kommet til at fylde en større og større rolle 

i vores virke.



Mit projekt som manager har i alle 
årene handlet om at bevise at et dansk 

band kan lave musik udenfor 
mainstreamen og gøre det til en sund 
forretning via et internationalt udsyn. 

Denne drivkraft tager jeg med i alle 
projekter jeg involverer mig i.



første Efterklang koncert 
6. marts 2003 

Huset i Magstræde



Efterklang at Elbphilharmonie 
September 2019
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Efterklang at Barbican  
London Feb 2020
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Udover musiker, kunstner og manager så er jeg også: 

• Pladeselskabsejer 
• Koncert- og Festivalarrangør 
• Bookingagent 
• Tourmanager 
• Pladeproducer 
• Filmproducer 
• Medstifter af Fonden The Lake og The Lake Radio 
• Radiovært 
• Underviser/Mentor 
• Musik-kurator 
• YouTuber



Desuden har jeg efterhånden opbygget en 
del kompetencer hvad angår 

kommunikation, PR & Marketing 
 

Meget aktuelt så er Efterklang netop blevet 
udpeget af Statens Kunstfond til at være 
specialensemble på en tre-årig aftale og 
de mange forskellige kompetencer og 

erfaringer vil jeg sætte i spil her. 



Et foto til at gøre mit oplæg mere interessant



Hvordan står din 
kunstneriske virksomhed 

og det 
kulturelle entreprenørskab 

i relation til hinanden? 



M. Rexen 
m. strygekvartet fra Albertslund Musikskole 

Badesøen Festival 2019 



Det hænger næsten symbiotisk sammen for mig. Det er ikke 
nemt for mig at skelne.  

  
For mig er det næsten det samme at udforme og udvikle en 

sang med de 2 andre i Efterklang som det er at udforme f.eks 
Badesøen Festival i samarbejde med holdet bag den festival.  

Det handler om de gode ideer og glæden ved at skabe en 
sang, en event, en film og så videre. 



I næsten alle de projekter jeg er involveret i 
kan jeg drage nytte af tanker og erfaringer 

fra Efterklang. 

Når jeg laver Badesøen Festival så trækker 
jeg på erfaring fra at have besøgt og spillet 
på flere hundrede forskellige festivaler og 

alt den inspiration jeg det har fået. 

Badesøen Festival er heller ikke interessant 
for mig hvis det ikke tjener et højere formål 

om at præsentere noget smukt og 
eksperimenterende til et publikum og heller 

ikke hvis det ikke gøres på en tjekket og 
prof måde.



Kunstnerisk virksomhed i forhold til 
Kunstnerisk entreprenørskab 

 
Spørgsmålet forvirrer mig…  

 
Hvad vil jeg egentlig gerne fortælle?



Efterklangs grundlæggende arbejdsform: 

#1 
At skabe noget (oftest musik), 

som rører, inspirerer og udfordrer både os og lytteren. 

#2 
At dele det med et publikum. 

At sørge for det skabte finder sit rette publikum.  
 

#3 
At gøre det til en forretning. 

 
- Rækkefølgen er vigtig for os.



Samme indhold - forskellige formater 

Et album kan også blive til 
et liveshow, en film, et brætspil. 

Alle disse ekstra formater behøver 
du ikke udvikle alene - ræk ud til 

andre -> samarbejd! 



“Doing is doing!” 
Falsk citat A. Schwarzenegger  

 
I stedet for at vente på invitationen til at 

komme og spille en koncert så arranger din 
egen. Det behøver ikke være uoverskueligt.  

 
Start småt og simpelt med udgangspunkt i 
dit kunstneriske virke og erfaring og byg 

ovenpå og byg videre…



Publikum er en ressource



Er der en gensidig værditilførsel mellem din 
kunstneriske virksomhed og det kulturelle  

entreprenørskab?  

 Ja! 

 Alle mine projekter og ideer bygger på 
erfaringer og tanker fra Efterklang.  

 I alle projekter lærer jeg noget nyt som jeg 
kan tage med tilbage til Efterklang. 


