
PROGRAM
Radiovært Marie Louise Toksvig, styrer dagen og debatten

9.00 - 10.00 / Check-in (kaffe og croissant)

10.00 - 11.40 

Velkommen 
Henrik Bo Nielsen, direktør for Kultur, Børn og Unge i DR 

Oplæg 
Jørgen Thorup, formand for Foreningen Spil Dansk
Gustav Lützhøft, ledende redaktionschef i DR

Ny viden 
To rapporter giver nye indblik i kønsbalancen i dansk musikliv.
´Kvinderne i Musikken´: Marianne Fruergaard, Bandakademiet 
´Hvor er kvinderne i musikken?’: Maj Baltzarsen, Analyse & Tal 

Inspirationsoplæg 
Tinna C. Nielsen, ´Move The Elephant´: Oplæg om konsekvenserne 
af en skæv kønsbalance, og hvordan vi virkningsfuldt kan gøre 
noget ved det.

11.40 - 12.00 / Pause (kaffe og frugt)

12.00 - 13.15
Inspirationsrum - Lær af andre
Lyt til oplæg fra inspirerende folk fra branchen, der forsøger at gøre en 
forskel, og gå i dialog med andre i rummet for at finde løsninger på 
udfordringerne. Du vil på dagen få information om, hvilket inspirations-
rum du skal deltage i.

Studie 1 - ‘Du er ikke alene’ (fællesskab og netværk)
Hvorfor halter kvinder efter mænd, når det kommer til at dyrke 
netværk, og hvordan kultiverer vi flere fællesskaber, så vi kan skabe 
et mere mangfoldigt musikliv? Mød Liselotte Lyngsø (fremtidsforsker), 
Karen Vincent (She Can Play) og Gry Harrit (Musikbevægelsen af 2019). 
Facilitator: Adina Stroe Ren, vært på Detektor. 

Studie 2 - ‘Du er’ (sprog og diskurs)
Hvordan taler branchen og medierne om kvindelige artister, 
og hvordan ændrer vi sproget og den måde, vi formidler dem på, så vi 
aktivt inviterer flere ind i musiklivet? Mød Cecilie Nørgaard (kønssociolog), 
Ihan Haydar (musiker og vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2022) 
og Benedicte Pierleoni (Baby In Vain). 
Facilitator: Annika Wetterling, vært på DR Nyheder Digital.
 
Studie 3 - ‘Til banken’ (den musikalske fødekæde)
Hvordan bryder vi med magtstrukturer og kønsstereotype forventninger, 
så vi ser den enkelte artists potentiale med henblik på at kunne leve 
som professionel musiker? Mød sanger og sangskriver Fallulah,  
Jakob Sørensen (The Bank) og Jeppe Skjold (Forbrændingen).
Facilitator: Julie Toft, vært på P1 Morgen. 

13.15 - 14.00  /  Frokost 

14.00 - 15.30

Paneldebatter - Tag selv ansvar
Musikere, magthavere og gatekeepere går i dialog og diskuterer, 
hvor og hvordan der er brug for handling i fødekæden. I panelerne 
sidder blandt andet Casper Bengtson, direktør for Universal, 
Lotte Trangbæk, generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler, 
Esben Marcher, sekretariatschef for Dansk Live, Signe Bisgaard, 
studieleder på Det Jyske Musikkonservatorium m.fl.  
Ordstyrer: Marie Louise Toksvig  

15.30 - 15.45  /  Pause (kaffe og kage) 

15.45 - 16.30  

Opsamling
Tinna C. Nielsen fra ‘Move The Elephant’ samler op og giver 
sit bud på konkrete løsninger ud fra dagens diskussioner. 
 
16.30 - 18.00  /  Snacks, drinks og networking

Dagen vil blive krydret med musikalske overraskelser. Oplev blandt 
andre sanger og sangskriver Pil der vandt KarriereKanonen 2021.


